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ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Oddělení dopravní obslužnosti
V druhé polovině roku 2021 oddělení dopravní obslužnosti nadále pokračovalo v rozvoji
integrovaného dopravní systému Ústeckého kraje (DÚK), obstarávalo běžnou agendu,
zabezpečovalo operativní řízení provozu DÚK a jeho pracovníci se zaměřili i na náročnější
koncepční činnosti v oblasti rozvoje dopravy.
Z hlediska koncepčního se oddělení věnovalo v druhé polovině roku dokončení Plánu dopravní
obslužnosti Ústeckého kraje na roky 2022 – 2026. Strategický koncepční dokument, jenž je kraj
povinen zhotovit dle zákona č 194/2010 Sb., zpracovávali pracovníci oddělení ve spoluprací
s externími poradci. Plán definuje směřování dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji
v následujících pěti letech, navrhuje koncepční řešení dopravy a předkládá nové standardy
obsluhy na území Ústeckého kraje i mimo něj. Vedle toho plán definuje i nová tarifní řešení
pro mezikrajská spojení a věnuje se jejich dalšímu rozvoji. Z hlediska marketingové strategie
předkládá návrhy pro udržení současné skladby cestujících a hledá možnosti pro získání
cestujících nových, a to zejména formou propagace veřejné dopravy a představení DÚK jako
moderního, spolehlivého a propracovaného systému veřejné dopravy. V neposlední řadě Plán
dopravní obslužnosti prezentuje další rozvoj turistické dopravy a podpory turistiky a cestovního
ruchu, přičemž předpokládá spolupráci jak s odborem regionálního rozvoje, tak s jednotlivými
destinačními agenturami Ústeckého kraje.
Oddělení dopravní obslužnosti předložilo Plán k projednání všem zákonem stanoveným
subjektům (Ministerstvo dopravy, správci železniční infrastruktury a sousední kraje) a Plán
zaslalo k nahlédnutí i subjektům nad rámec zákona (statutární města, dopravní podniky,
dopravci). Všechny zaslané připomínky byly následně vypořádány do konce roku 2021.
Oddělení rovněž v říjnu zorganizovalo informační seminář pro členy Zastupitelstva Ústeckého
kraje a další zájemce z řad samospráv a odborné veřejnosti. Plán dopravní obslužnosti
projednala Rada Ústeckého kraje dne 13. října 2021 a dokument nakonec schválilo
Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 1. listopadu 2021.
V oblasti své běžné agendy připravovalo oddělení jako každoročně změny jízdních řádů, které
vešly v platnost v prosinci. Pracovníci přitom zohlednili požadavky samospráv i cestujících či
reagovali na výpadky některých dopravců (ukončení činnosti dopravce Quickbus na
Šluknovsku, omezení spojů společnosti BusLine na Roudnicku). Technologičtí pracovníci
rovněž připravovali jízdní řády a další nezbytné materiály pro nové mezikrajské linky, jejichž
provoz bude zahájen v první polovině roku 2022.
V rámci marketingu svou první sezonu absolvoval DÚKmobil. Mobilní informační kancelář
naplňovala v průběhu celého pololetí svou základní funkci a navštěvovala jednotlivá města
a místa v kraji, kde její pracovník poskytoval všem zájemcům informace o DÚK. Společně
s dalšími pracovníky oddělení pak DÚKmobil zavítal i na významné kulturní akce v regionu
(vinobraní, městské slavnosti), kde byla dál propagována integrovaná doprava Ústeckého kraje.
DÚKmobil navštívil i slavnostní událost u příležitosti 150. výročí zprovoznění Duchcovskopodmokelské dráhy, známé též jako „Kozí dráha“. Tato trať byla v druhé polovině roku 2021
zrekonstruována a oddělení dopravní obslužnosti na ni zajistilo obslužnost pro turistickou
sezónu od roku 2022 na dalších 5 let.
V závěru roku došlo k výměně dopravce v oblastech Příměstská doprava Teplice a Teplicko.
Namísto Dopravní společnosti Ústeckého kraje, která zde zajišťovala obslužnost
prostřednictvím subdodávky u společnosti Arriva City, nastoupila společnost ČSAD Slaný.
Nástup nového dopravce se bohužel neobešel bez komplikací, jak v oblasti technické (odbavení
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cestujících, problémy s vozidly), tak oblasti personální. Oddělení dopravní obslužnosti proto
nasadilo operativně část svých pracovníků do terénu, aby pomáhali informačně či jinak zmírnit
následky problémů, další pracovníci pak pomáhali se zajištěním chodu centrálního dispečinku,
který byl v daný moment zahlcen telefonáty cestujících. Situaci se z části povedlo koncem
prosince s vypětím všech sil stabilizovat a provoz v obou oblastech se na konci roku vrátil do
běžného režimu (informace aktuální k 7. 1. 2022).
Ani přes všechny komplikace v druhé polovině roku nepolevila ve své činnosti kontrolní
skupina, a to i přesto, že činnost pracovníků v terénu byla nadále ovlivněna epidemiologickou
situací. Od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 bylo provedeno 2 677 kontrol dodržování smluv dopravní
obslužnosti, z čehož 1 968 kontrol bylo provedeno u autobusových dopravců a 705 kontrol
u dopravců železničních. Z celkového počtu kontrol bylo zjištěno 77 závad, za což byly
dopravcům uděleny smluvní pokuty v celkové výši 1 267 210 Kč.
Oddělení pozemních komunikací
V rámci výkonu činnosti silničního správního úřadu vydalo celkem 251 správních rozhodnutí
(z toho 81 uzavírek silnic I. třídy, 104 zvláštních užívání silnic I. třídy, 14 připojení nemovitostí
k silnicím I. třídy, 29 povolení staveb v ochranném pásmu silnic I. třídy, 9 povolení reklamních
zařízení, 13 povolení nadměrné přepravy, 1 rozhodnutí o odstranění vraku na silnici I. třídy),
136 stanovisek ke stavbám ve věcech dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
na silnicích I. třídy, 211 výzev k odstranění reklamních zařízení. Bylo řešeno 17 odvolání,
2 přezkumná řízení a 6 stížností a podnětů podaných dle správního řádu v oblasti silničního
hospodářství (nečinnost, nicotnost rozhodnutí, apod.). V rámci činnosti nadřízeného orgánu
bylo dále řešeno 5 metodických žádostí. Bylo vydáno 348 stanovení místní či přechodné úpravy
místního provozu, z toho 126 formou opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou. Dále bylo
vydáno 11 rozhodnutí o povolení výjimek z dopravního značení. Ostatní korespondence v rámci
administrativního pořizování podkladů při rozhodování ve správním řízení čítá desítky
průvodních dopisů. Dále byly provedeny 4 kontroly na ORP a posouzeno 5 nařízení obcí.
Mimo toho bylo zpracováno 48 podkladů pro majetkoprávní vypořádání, 30 stanovisek ke
stavbě za vlastníka dotčených komunikací II. a III. třídy, byla řešena 3 řízení ke změnám
v silniční síti, vydáno 86 stanovisek k územním plánům a byly zajišťovány podklady pro
čerpání dotací SFDI. Dále byly připravovány podklady pro 108 smluvních vztahů do majetkové
komise a Rady Ústeckého kraje v oblasti majetkové (služebnost inženýrské sítě, smlouvy
o provedení stavby na pozemku, vypořádání pozemků apod.), dále bylo vyřizováno 43 stížností
a 1 petice z oblasti správy a údržby komunikací II. a III. třídy. Oddělení PK se podílelo v oblasti
dopravy též na přípravě podkladů pro Investiční a majetkovou komisi RÚK, Komisi pro
dopravu RÚK, na přípravě Investičního plánu a Rozpočtového výhledu na roky 2022-2026,
Akčního plánu 2021-2022 a plánu zimní údržby komunikací. Oddělení zajišťovalo dále
koordinaci investičních akcí hrazených z rozpočtu FIO, úvěru a dotací EU. Se zástupci ŘSD,
správy Chomutov a KŘ PČR byla projednávána koordinace významných provozních
i investičních akcí ŘSD na silnicích I. třídy na území Ústeckého kraje.
Oddělení dopravně správních agend
Vydalo 74 licencí a změn na osobní linkovou dopravu a schválilo 91 jízdních řádů. Bylo vydáno
706 potvrzení finanční způsobilosti pro nákladní dopravu a 29 pro osobní dopravu,
55 stanovisek ke koncesím pro nákladní dopravu, 3 stanoviska ke koncesím pro osobní dopravu,
74 stanovisek k uzavírkám včetně zpracování průvodní agendy k těmto řízením, 1 eurolicence
+ 1 opis eurolicence pro mezinárodní osobní přepravu, 19 eurolicencí + 86 opisů eurolicencí
pro mezinárodní nákladní přepravu a 942 osvědčení řidiče pro silniční nákladní přepravu pro
cizí potřebu.
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V souladu s plánem činnosti bylo provedeno 30 zkoušek odborné způsobilosti (ZOZ) učitelů
autoškol a 5 ZOZ dopravců (14 uchazečů), obdobně probíhaly kontroly státního odborného
dozoru na svěřeném úseku přenesené působnosti: na silnici 25 kontrol silniční nákladní
dopravy, při nichž bylo zkontrolováno celkem 116 vozidel a uloženo 33 pokut za zjištěná
porušení povinností dopravce a 1 kontrola školicích středisek (ŠS). Bylo vydáno 5 rozhodnutí
o udělení či rozšíření akreditace ŠS, 2 rozhodnutí o uložení pokuty ŠS a 22 rozhodnutí ve věci
provozování STK + 5 rozhodnutí o uložení pokuty na úseku STK. Ve věci přestupků
tuzemských dopravců bylo vydáno 120 rozhodnutí, současně bylo projednáno 26 přestupků
dopravců zahraničních. Dále byly uděleny výjimky ze zákazu jízdy některých vozidel pro
21 dopravců.
Skupina odvolacího řízení v počtu 12 + 2 pracovníci provádí odvolací a přezkumná řízení ve
věcech přestupků v dopravě, řidičských oprávnění a registru vozidel, za 2. pololetí bylo přijato
celkem 365 případů, 18 žalob proti rozhodnutí KÚÚK a k nim byla zpracovaná vyjádření pro
odbor LP.
V rámci kontrol výkonu přenesené působnosti byly ve 2. pololetí 2021 vykonány 3 kontroly
u OÚORP a 1 u obecní policie, v měsících září, listopad a prosinec 2021 se realizovala
2 instrukčně metodická zaměstnání k přestupkům pro Magistrát města Chomutova a 1 pro
Magistrát města Teplice.

ODBOR EKONOMICKÝ
 V rámci meziresortního připomínkového řízení se podílel na připomínkování návrhů
zákonů a ostatních předpisů např. novela vyhlášky č. 412/2001 Sb., o rozpočtové skladbě,
novela vyhlášky č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro
vypracování návrhu státního závěrečného účtu, novela vyhlášky č. 5/2014 Sb., o způsobu,
termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, státních
fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí
a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti. V rámci přípravy nového zákona
o účetnictví se podílel na připomínkování materiálů předkládaných Ministerstvem financí
ČR prostřednictvím Plzeňského kraje.
 Spolupracoval při zpracování připomínek k materiálu na jednání valné hromady
Severočeského divadla s.r.o. a Krajské zdravotní a.s. a materiálu pro jednání správní rady
sdružení Terezín město změny, zájmové sdružení právnických osob.
 Spolupracoval na zahájení rutinního provozu elektronického oběhu účetních dokladů
v rámci ekonomického informačního systému.
 V rámci finanční kontroly zajišťoval činnosti správce rozpočtu a hlavní účetní.
Oddělení rozpočtu a financování
 Zajistilo zpracování návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 včetně jeho projednání
v orgánech kraje.
 Zajistilo zapracování a předložilo ke schválení rozpočty, odpisové plány a závazné
ukazatele příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2022 a jejich střednědobé
výhledy rozpočtů na roky 2023 a 2024.
 Průběžně aktualizovalo rozpočet Ústeckého kraje roku 2021.
 Zpracovalo materiál ke zhodnocení finančního hospodaření Ústeckého kraje k 30. 6. 2021
včetně hospodaření zřízených příspěvkových organizací a krajského úřadu k 30. 9. 2021.
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 Spolupracovalo na implementaci rozvojových aktivit informačního systému controlling pro
příspěvkové organizace Ústeckého kraje (podpora uživatelů a návrhy na rozvoj systému).
 Zajišťovalo kontrolu a předání účetních výkazů příspěvkových organizací Ústeckého kraje
do Centrálního systému účetních informací státu.
Oddělení účetnictví
 Zajišťovalo předkládání veškerých podkladů požadovaných ze strany kontrolních
pracovníků MF ČR, včetně spolupráce s ostatními odbory krajského úřadu, při provádění
1. části přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2021.
 Připravilo veřejnou zakázku pro uzavření smluvního vztahu na poskytování účetního,
daňového a obecně – ekonomického poradenství na období 2022 – 2023.
 Zpracovalo příkaz k roční účetní závěrce za rok 2021, zajistilo nastavení účetních operací
pro uzavření účetního období 2021.
 Spolupracovalo na přípravě odkupu akcií RRA ÚK a.s., úhrada ceny za tržní ohodnocení
akcií.
 Zpracovalo účetní závěrku za 3. čtvrtletí 2021 včetně zpracování konsolidačních rozdílů
mezi jednotlivými subjekty.
 Aktivně zajišťovalo zhodnocování volných finančních zdrojů kraje na jeho bankovních
účtech.
 Připravovalo zpracování daňových přiznání kraje jako plátce DPH, aktivně řešilo
problematiku přenesené daňové povinnosti kraje a pokračovalo v uplatňování nároku na
poměrný a zkrácený odpočet DPH.
Oddělení rozpočtu a výkaznictví obcí
 Administrovalo poskytnutí příspěvku obcím Ústeckého kraje ze státního rozpočtu dle
zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021, za 2. až 4. čtvrtletí 2021.
 Administrovalo vratky dotace poskytnuté obcím Ústeckého kraje na krytí výdajů
vybraných obcí, městských částí a městských obvodů s působností obecného stavebního
úřadu při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.
 Zajistilo zpracování, kontrolu a předání finančních a účetních výkazů jednotlivých účetních
jednotek Ústeckého kraje (obcí, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací
obcí) do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) v termínech stanovených
platnými právními předpisy.
 Provedlo objednávku a distribuci příkazových bloků pro obce Ústeckého kraje na
2. pololetí 2021.
 Se souhlasem Ministerstva financí provedlo fyzickou likvidaci znehodnocených
příkazových bloků předložených obcemi za rok 2020.
 Poskytovalo obcím, jejich příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům obcí
metodickou pomoc v oblasti účetnictví a rozpočtu.
 Prostřednictvím tajemníka zajišťovalo servis pro Finanční výbor Zastupitelstva Ústeckého
kraje.
Oddělení správy poplatků, odvodů a daní
 Podle zákona upravujícího správu daní vydalo celkem 235 rozhodnutí a 12 pověření vydalo
podle kontrolního řádu.
 Zpracovalo přehled pohledávek Krajského úřadu Ústeckého kraje k 30. 6. 2021
a k 30. 9. 2021, provedlo 1 přihlášku pohledávky do insolvence, 1 zpětvzetí přihlášené
pohledávky do insolvence a 3 přihlášky pohledávek do likvidace.
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 Provedlo kontroly v oblasti výkonu správy místních poplatků v souladu se zákonem
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, u obcí Bynovec, Býčkovice,
Česká Kamenice, Hříškov, Kamýk, Korozluky, Libochovice, Litvínov, Málkov,
Novosedlice, Vejprty, Velké Chvojno.
 Poskytovalo metodickou pomoc zejména obcím v oblasti výkonu správy místních
poplatků, porušení rozpočtové kázně, vymáhání veřejnoprávních pohledávek, exekučních,
insolvenčních a správních řízeních.

ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ
Oddělení spisové a archivní služby
 Zajišťovalo komplexní provoz elektronického systému spisové služby e-spis, EZOP
a hostované spisové služby e-spis LITE.
 Zajišťovalo provoz podatelny a výpravny.
 Zajišťovalo provoz skenovacího pracoviště a telefonní ústředny.
 Provádělo školení a poskytovalo metodickou pomoc zaměstnancům Krajského úřadu
Ústeckého kraje a zaměstnancům příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti
vedení spisové služby a práce s elektronickým systémem hostované spisové služby.
 Zabezpečovalo provoz centrální spisovny včetně výpůjčního systému a provádělo skartační
řízení.
 Zabezpečovalo činnosti Kontaktního místa veřejné správy Czech POINT.
 Realizovalo provoz operátorů Registrační autority První certifikační, a. s. vydávající
kvalifikované a komerční certifikáty pro veřejnost a zaměstnance.
 Provádělo evidenci žádostí a vydávání zápisových lístků ke vzdělávání na střední škole či
konzervatoři.
 Vydávalo návštěvnické vstupní karty pro členy výborů ZÚK a komisí RÚK a ředitele p. o.
 Zajišťovalo výdej a příjem razítek a pečetidel; vč. vedení centrální evidence razítek.
 Zpracovávalo kontrolu a podklady k výstupním listům u vystoupivších
zaměstnanců (elektronického systému spisové služby EZOP a e-spis, razítka, certifikáty).
 Zpracovávalo a aktualizovalo telefonní seznam zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého
kraje a Ústeckého kraje, vč. úprav stránek redakčního systému Vismo.
 Vytvářelo metodické pokyny pro provozní systémy el. spisových služeb.
Oddělení informatiky
 Zabezpečovalo chod a údržbu informačních systémů na Krajském úřadě Ústeckého kraje,
provoz počítačové infrastruktury, klasických a virtuálních serverů, pevných a mobilních
telefonů, pevné a mobilní výpočetní techniky, kopírovacích strojů, tiskáren, skenerů
a multifunkcí a internetových a intranetových portálů.
 Zajišťovalo
technické
zázemí
zasedacích
místností,
konferenčních
sálů
a videokonferenčních systémů.
 Zajišťovalo technické zajištění externích akcí Ústeckého kraje.
 Zajišťovalo technickou podporu významných informačních systémů (ekonomický systém,
spisová a archivní služba, personální systém a poštovní server).
 Zajišťovalo přípravu a předání darů (nevyužité výpočetní techniky) příspěvkovým
a neziskovým organizacím.
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 Realizovalo rozvoj a nasazení systémů v oblasti kybernetické bezpečnosti a dále úkony
a opatření dle zákona o kybernetické bezpečnosti.
 Zajišťovalo sběr dat v rámci Informačního systému o platech MFČR.
 Zajišťovalo sběr dat a vedení centrální evidence agend a činnostních rolí.
Oddělení organizační
 Zabezpečilo po organizační a technické stránce 13 schůzí Rad Ústeckého kraje a 4 zasedání
Zastupitelstva Ústeckého kraje.
 Vedlo centrální evidenci písemností určených Zastupitelstvu a Radě kraje.
 Kontrolovalo plnění usnesení Zastupitelstva a Rady kraje, bylo zkontrolováno celkem
957 plnění usnesení.
 Poskytovalo metodickou pomoc v oblasti elektronického systému pro radu, zastupitelstvo,
komise a výbory.
 Zabezpečilo vedení úřední desky. Bylo vystaveno 1474 dokumentů. Poskytovalo
metodickou pomoc v oblasti agendy úřední desky.
 Vedlo centrální evidenci písemností komisí rady a výborů zastupitelstva.
 Podílelo se na přípravě návrhů na složení výborů Zastupitelstva kraje a komisí Rady kraje.
 Předkládalo Radě a Zastupitelstvu podklady pro jmenování a odvolání předsedů a členů
výborů a komisí.
 Organizovalo a evidovalo užívání konferenčního sálu a zasedacích místností. Bylo
vyřízeno celkem 784 žádostí o rezervaci.
 Zpracovávalo cestovní náhrady (111 dokladů) a refundace mezd (34 dokladů) pro
představitele samosprávy.
 Zajistilo plnění úkolů krajského úřadu, které jsou stanoveny zákonem č. 424/1991 Sb.,
o sdružování v politických stranách a politických hnutí.
 Zajistilo agendu kontrolních průkazů.
Oddělení projektů a geografických systémů
 Zajistilo implementaci Elektronického schvalování dokumentů v oblasti rozpočtu
a nákupu.
 Zajistilo implementaci evidenčního systému pro sbírky muzejní povahy.
 Zajistilo provoz Geoportálu územně analytických podkladů Ústeckého kraje, chod
digitalizačního pracoviště, provoz hostované spisové služby a krajské digitální spisovny,
pasportizačního systému a controllingu pro organizace zřizované Ústeckým krajem.
 Zajistilo provozní a uživatelskou podporu a rozvoj klíčových informačních systémů
Ústeckého kraje (ekonomický systém, spisová služba, pasportizační systém, controlling,
software pro Rady, Zastupitelstva, Komise a výbory, Interaktivní formuláře, docházkový
systém, personální systém a další).
 Zajistilo programování a úpravy cca 35 interaktivních formulářů pro sběr žádostí o dotaci
a zajistilo nasazení formuláře pro další vlnu Kotlíkových dotací.
 Zajišťuje práce související se zřízením a správou Digitálně technické mapy Ústeckého kraje
dle zákona č. 47/2020 Sb.
 Realizovalo průběžně aktualizaci mapových projektů v oblasti geografických systémů pro
propagaci Ústeckého kraje.
 Zajišťuje implementaci elektronizace cestovních příkazů.
 V roce 2021 zajistilo 62 veřejných zakázek z oblasti IT a 34 veřejných zakázek z oblasti
kanceláře hejtmana.
 Zajišťuje sklady výpočetní techniky.
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Oddělení vnějších vztahů a protokolu
 Od 1. 9. 2021 došlo k organizačním změnám. Původní oddělení vnějších vztahů
a zahraniční spolupráce bylo přejmenováno na oddělení vnějších vztahů a protokolu, což
zahrnovalo i personální změny. Pod oddělení byly začleněny sekretariáty uvolněných členů
Zastupitelstva Ústeckého kraje.
 Oddělení administrativně, protokolárně a organizačně zajišťovalo výkon pravomocí
hejtmana a vedení Ústeckého kraje (dále ÚK) a plnilo další úkoly podle přímých pokynů.
 Poskytlo protokolární a organizační podporu při zajištění pracovních jednání hejtmana
a jeho zástupců (např. přijetí velvyslance Albánie, velvyslance Německé spolkové
republiky, jednání se zástupci zemí ASEAN – Sdružení států jihovýchodní Asie, přijetí
velvyslance Litvy, návštěva premiéra ČR v Ústeckém kraji, návštěva ministra zdravotnictví
v Ústeckém kraji, návštěva ministryně financí v Ústeckém kraji) a dále při zajištění účasti
představitelů ÚK na kulturních, sportovních, vzpomínkových či investičních akcích
a soutěžích (např. MS ve veslování U23 Račice, Terezínská tryzna, otevření obchvatu
Roudnice n. L., otevření obchvatu Lubence, výjezdní zasedání Komise pro financování
a majetek krajů Rady AKČR v Ústeckém kraji, zahájení Zahrady Čech, festival Barevný
region na Barevné planetě, konference k odpadovému hospodářství, pietní akty
u příležitosti Dne válečných veteránů a Dne boje za svobodu a demokracii, Podnikatelské
fórum ÚK, Chemické fórum ÚK, Konference Strukturální změny v ČR a SRN, Virtuosi
per musica di pianoforte, Adventní koncert ÚK, atd.).
 Vyřizovalo agendu související s protokolární korespondencí hejtmana ÚK (např. gratulační
dopisy, pozvání, komunikace se zahraničními partnery, odpovědi na dopisy).
 Organizačně a administrativně připravovalo soutěže a ocenění vyhlašované Ústeckým
krajem – Cena hejtmana ÚK, Medaile hejtmana ÚK, Záslužné medaile ÚK, Senior Art.
 Zajišťovalo přípravy materiálů na jednání Rady a Zastupitelstva ÚK v rámci kompetencí
a odpovědnosti odboru (např. revize Zásad udílení Ceny hejtmana Ústeckého kraje a revize
Zásad pro udělování cen Ústeckého kraje).
 Vyhodnocovalo oficiální zápisy z jednání Rady Asociace krajů ČR (AK ČR) pro interní
potřeby krajského úřadu; organizačně zajišťoval účast představitelů ÚK na jednání orgánů
AK ČR; plnil úkoly podle pokynů a požadavků Kanceláře AK ČR. Sledoval a koordinoval
plnění úkolů vzešlých z jednání Rady AKČR, se zástupci vlády a Ústředního krizového
štábu.
 Zajišťovalo funkce tajemníka Komise pro financování a majetek krajů Rady AKČR
a tajemníka Komise pro transformaci a obnovu krajiny Rady ÚK.
 Zajišťovalo činnosti sekretariátů uvolněných členů Zastupitelstva Ústeckého kraje.
 Zajišťovalo aktualizaci přehledu zahraniční spolupráce kraje na webových stránkách ÚK.
 Zajišťovalo zázemí pro zasedání Krajské rady seniorů a Poradní orgán hejtmana ÚK.
 Vedlo sklad propagačních předmětů Ústeckého kraje.
 Účastnilo se jednání k přípravám předsednictví ČR v Radě EU a přípravám Czech Street
Party v Bruselu 2022.
 Monitorovalo tiskové zprávy z webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.
 V případě potřeby vypomáhalo se zápisy z jednání Krizového štábu ÚK a videokonferencí
s ORP ÚK.
Oddělení mediální komunikace
 Muselo pružně reagovat na aktuální epidemickou situaci v kraji ohledně šíření onemocnění
covid-19 na počátku ve 2. polovině roku 2021 a uzpůsobit tomu režim chodu oddělení. Přes
zavedená opatření a režim home office byl po celou dobu vždy přítomen alespoň jeden
pracovník oddělení mediální komunikace prezenčně na krajském úřadě.
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 Zaměřilo se na distanční komunikaci s médii on-line pomocí videokonferencí, obdobně
technicky řešil i realizaci tiskových konferencí a tiskových brífinků vedení kraje po
schůzích Rady Ústeckého kraje.
 Pravidelně informovalo veřejnost o aktuálních tématech a důležitých událostech, zejména
v souvislosti s šířením onemocnění covid-19 a ohledně novinek při zajištění očkování
obyvatel v Ústeckém kraji.
 V období od července do prosince roku 2021 připravilo a zveřejnilo celkem 270 tiskových
zpráv a dalších autorských textů na webových stránkách, včetně zajištění fotodokumentace
z vybraných akcí a událostí.
 Pravidelně zajišťovalo ve spolupráci s ostatními odbory prostřednictvím tiskové mluvčí
zodpovězení veškerých novinářských dotazů, poskytnutí oficiálních rozhovorů za Krajský
úřad Ústeckého kraje do médií a v případě potřeby servis ohledně rozhovorů pro politické
vedení Ústeckého kraje.
 Vypracovalo celkem 12 úvodních slov, zdravic a komentářů hejtmana, dalších politických
představitelů, nebo textů do brožur k akcím a událostem na základě externích žádostí
obdržených e-mailem.
 Zabezpečilo vydávání tištěných krajských novin (periodika) Ústecký kraj (celkem
6 vydání, vychází 1x měsíčně, 8 stran, měsíční náklad 306 tisíc kusů výtisků, distribuce
zdarma do poštovních schránek na území Ústeckého kraje).
 Zajistilo aktualizaci, změnu designu a kategorizaci informací na profilu YouTube
Ústeckého kraje, kde byla pravidelně zveřejňována videa, zejména pak záznamy tiskových
konferencí a videa použitá na sociální síti Facebook.
 Organizovalo a uspořádalo tiskové konference na téma doprava v regionu a schválení
rozpočtu kraje na rok 2022.
 Pravidelně organizovalo a zajistilo tiskové brífinky politických představitelů Ústeckého
kraje po schůzích Rady Ústeckého kraje a po jednáních Krizového štábu Ústeckého kraje
(celkem zajistilo 8 brífinků a 6 krizových štábů).
 Zpracovávalo pro vedení kraje denní separáty monitoringu médií včetně komunikačních
doporučení k vybraným tématům (prostřednictvím společnosti MONITORA).
 Vyřizovalo a administrativně zpracovávalo poskytnutí osobní záštity hejtmana a dalších
politických představitelů vedení kraje na základě žádostí externích subjektů a žadatelů.
 Spravovalo oficiální profil Ústeckého kraje na sociální síti Facebook, který prošel
kompletní změnou designu a nově byl přijat na oddělení pracovník se zaměřením pracovní
náplně na správu sociálních sítí. Na Facebooku bylo za uvedené období zveřejněno celkem
220 příspěvků a kampaní (dvojnásobek oproti 1. pololetí roku 2021).
 Zajistilo krizovou komunikaci k mediálním tématům – šíření onemocnění covid-19
v regionu, zajišťování očkovacích center v regionu, následky bouří a povodní z měsíce
června a července, smluvní ochrana bučin v Evropsky významné lokalitě Východní
Krušnohoří, novorozenec v nemocnici Krajské zdravotní apod.
 Komunikovalo a propojovalo společné mediální výstupy se strategickými partnerskými
subjekty Ústeckého kraje – Krajskou zdravotní, a. s., Inovačním centrem Ústeckého kraje,
Labe arénou Ústeckého kraje, Filmovou kanceláří Ústeckého kraje, Univerzitou Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem či Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí nad
Labem – nabízel jim mediální prostor v krajském periodiku a na webu kraje.
 Pravidelně se zúčastnilo všech důležitých jednání krajských orgánů, zejména jednání
Bezpečnostní rady Ústeckého kraje, jednání Krizového štábu Ústeckého kraje, schůzí Rady
Ústeckého kraje a zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje, dále jednání pomocí
videokonference se zástupci obcí s rozšířenou působností a jednání hejtmanů se členy vlády
České republiky.
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 Změnil se design a uspořádání webových stránek Ústeckého kraje, profilů na sociálních
sítích a rozběhla se zakázka na tvorbu jednotného vizuálního stylu pro celý Ústecký kraj.
 Prostřednictvím práce tiskové mluvčí podporovalo prezentaci témat transformace regionu.
 Vznikl nový poradní orgán – Mediální rada Ústeckého kraje, která koordinuje prezentaci
témat a mediální kampaně mezi jednotlivými odbory krajského úřadu za účelem sjednocení
prezentace. V uvedeném období jednala mediální rada celkem 6 x.
 Zajistilo mediální prezentace a kampaně k vybraným tématům definovaným
prostřednictvím mediální rady na základě požadavků jednotlivých odborů – pěstounská
péče, kotlíkové dotace, konec starých kotlů, video medailonky laureátů Ceny hejtmana
Ústeckého kraje, OČKOBUS Ústeckého kraje, veřejné dražby zbytného majetku ve
vlastnictví kraje, vánoční fotografická soutěž na Facebooku, PF 2022 všech členů Rady
Ústeckého kraje formou videa.
 Podílelo se na přípravě nástěnného kalendáře Ústeckého kraje na rok 2022.
 Podílelo se na přípravě zakázek v oblasti spolupráce s rozhlasovým prostorem na rok 2022.
 V uvedeném období úzce spolupracovalo zejména s oddělením krizového řízení.
Oddělení krizového řízení
 Zabezpečoval metodickou pomoc obcím s rozšířenou působností (dále jen ORP)
na území Ústeckého kraje i individuální konzultace pracovníkům pracovišť krizového
řízení ORP.
 Průběžně aktualizoval Portál krizového řízení ÚK, Plán nezbytných dodávek ÚK,
Pandemický plán ÚK, Katalogové listy ÚK v návaznosti na opatření pro národní systém
reakce na krize, podklady pro Ministerstvo obrany ČR k objektům možného napadení, Dílčí
plány obrany Ústeckého kraje.
 Zabezpečoval aktualizaci objektové a administrativní bezpečnosti v rámci zákona
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací.
 Realizoval kontrolní činnost v rámci přenesené působnosti na úseku krizového řízení,
hospodářských opatření pro krizové stavy a obranného plánování (Městský úřad Louny,
Městský úřad Litoměřice, Městský úřad Kadaň, Magistrát města Ústí nad Labem, Městský
úřad Bílina, Městský úřad Louny, Městský úřad Lovosice, Magistrát města Teplice, Magistrát
města Most).
 Na oddělení byly realizovány vnější kontroly ze strany Státní správy hmotných rezerv,
Ministerstva obrany, Ministerstva zdravotnictví a Národních kontrolního úřadu.
 Organizačně a materiálně zajišťoval zasedání Bezpečnostní rady Ústeckého kraje.
 Průběžně zpracovával materiály do Rady ÚK a Zastupitelstva Ústeckého kraje.
 Podílel se na organizaci akce Tohatsu Fire Cup a Stimax Cup Ústeckého kraje.
 Zajistil předání nákup a předání darů JSDHO v celkové hodnotě 2.607.446 Kč jednalo se
o 78 ks dýchacích přístrojů
 Zpracoval přerozdělení státní účelové neinvestiční dotace na činnost JSDHO na rok 2021.
Celkem se jednalo o částku 3.229.949 Kč, která byla přerozdělena mezi 96 obcí, které zřizují
JSDHO.
 Zpracoval přerozdělení Dotačního programu Ministerstva vnitra, za finanční spoluúčasti
obcí, které zřídily obecní nebo městskou policii, na podporu mimořádného finančního
ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid – 19.
Celkem poskytnuto pro 37 měst a obcí 3 965 000,- Kč.
 Zpracoval a administroval Program 2021 na JSDHO a ostatních složek IZS a připravil
podmínky na vyhlášení dotačního titulu i pro rok 2022. Oddělení krizového řízení
elektronicky obdrželo k vyhodnocení celkem 115 žádostí. Celkem uspělo 113 žádostí, mezi
které byla poskytnuta dotace ve výši 17.000.000 Kč.
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 Koordinoval za krajský úřad bezpečnostní oblast týkající se ochrany měkkých cílů. Podílel
se na realizaci vyhodnocení ohroženosti měkkých cíl (22 středních škol).
 Zajistil průběžnou inventarizaci a výdej majetku v souvislosti s Covid-19 ve skladu
Humanitární pomoci Česká Kamenice.
 Zajistil přípravu a vývoj systému tzv. „krizových kontaktů“ – portál krizového řízení
Ústeckého kraje v součinnosti s krajským ředitelstvím HZS Ústeckého kraje.
 Plnil úkoly související s mimořádnými událostmi na Podbořansku a Šluknovsku (dary
obcím, dary obyvatelstvu, další materiální a metodická pomoc).
 Prostřednictvím, informačního systému IS KRIZKOM požadoval pohotovostní zásoby pro
nemocnice v rámci Ústeckého kraje (celkem se jednalo o 11 ks přístrojů HFNO).
 Ve spolupráci s odbory SMT a KŘ zabezpečoval distribuci antigenních testů pro školy
a školská zařízení v rámci Ústeckého kraje.
 Řešil přestupkové řízení v souvislosti s porušením vládních opatření, které byla vyhlášena
v důsledku pandemie Covid – 19 (celkem 15).
 Plnil úkoly stanovené Statutem Krizového štábu Ústeckého kraje a dalšími relevantními
předpisy.
 Plnil další pracovní činnosti v průběhu pandemie Covid-19.

ODBOR INVESTIČNÍ
V oblasti investic a údržby
 Zajišťoval investiční odbor přípravu a realizaci položek na základě schváleného rozpočtu
na rok 2021. Průběžně se pokračovalo na rozpracovaných projektových
a stavebních pracích a další byly zahájeny.
 V uvedeném období se projektovalo 71 akcí, z nichž 12 bylo nově zahájených a dále se
realizovalo 66 akcí, ze kterých bylo 9 akcí nově zahájeno a 17 akcí dokončeno. Celkový
finanční objem těchto akcí byl 429 777 tis. Kč.
 K významným akcím dokončeným v II. pololetí patří akce „Oblastní muzeum v Lounech přebudování historické expozice husitství I. + II. etapa (Pivovarská 45)“ v hodnotě 33 293
tis. Kč, akce „OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - zateplení střechy, výměna střešní
krytiny“ o celkových nákladech 20 605 tis. Kč a akce „ZZS Ústeckého kraje - přístavba
objektu ul. Sociální péče“ s výdaji 19 115 tis. Kč, akce „Domovy pro seniory Šluknov –
Krásná Lípa - reko ubytovacího pavilonu (Křečanská č.p. 723)“ v hodnotě 13 428 tis. Kč.
 V současnosti se realizuje například akce „VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín reko objektu na Slovanské“ v hodnotě 209 750 tis. Kč, akce „Gymnázium a SOŠ dr. Václava
Šmejkala, Ústí nad Labem - stavební úpravy a dostavba areálu“ v hodnotě 466 475 tis. Kč,
akce „DOZP Ústí n. L. - reko budovy v Teplicích - zřízení chráněného bydlení“ v ceně
30 478 tis. Kč, akce „ZZS Ústeckého kraje - výstavba výjezdové základy v Lovosicích“
s výdaji 48 820 tis. Kč a akce „Rekonstrukce mostů ev.č.24049-1 a 24049-1A v Roudnici
n.L.“ v hodnotě 52 046 tis. Kč.
 V SPZ Triangle běží projektové práce na akci s názvem „Úprava rozvodů splaškové vody
a výtlaku vyčištění technologických vod“ s předpokládanými náklady do 500 tis. Kč a akce
„Odstavné stání pro kamiony“ v hodnotě cca 70 000 tis. Kč.
 Akce financované z evropských dotací jsou realizovány ve spolupráci s odborem
regionálního odboru. Z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) probíhají
dále uvedené akce.
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„Domov "Bez zámků" Tuchořice - stavba, reko budovy zámečku za účelem
deinstitucionalizace (výstavba nového objektu a reko stávajícího zámečku)“
v předpokládané hodnotě 107 188 tis. Kč, „Nová komunikace u města Chomutov“
v hodnotě 734 467 tis. Kč, „Rekonstrukce silnice II/263, hranice okresu Česká Lípa - Česká
Kamenice“ o nákladu 121 496 tis. Kč, „Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín“
s předpokládanými náklady 395 857 tis. Kč.
Projektuje se, nebo již realizuje 14 akcí odboru dopravy, 1 akce odboru sociálních věcí,
1 akce odboru kultury a památkové péče a 2 akce z odboru školství, mládeže a sportu.
 Z Operačního programu životní prostředí (OPŽP) probíhá realizace akce „Gymnázium
a SOŠ Podbořany - rekonstrukce budovy gymnázia (Komenského 843)“ s předpokládanými
náklady 22 510 tis. Kč.
Před zahájení realizace jsou akce „SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov sanace základového zdiva, zateplení, dokončení výměny oken a dveří (OA Černovická)“
s předpokládanými náklady 35 506 tis. Kč, akce Centrum sociální pomoci Litoměřice - DD
Libochovice - výměna oken a reko obvodového pláště (vč. zateplení) všech pavilonů“
s náklady přibližně 15 tis. Kč, akce „Centrum sociální pomoci Litoměřice - zateplení
hlavního objektu Skalice“ v hodnotě asi 33 523 tis. Kč a akce „Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje - reko správní budovy provozu ÚL – Trmice“ s náklady 22 113 tis. Kč.
Celkem se projektuje nebo už realizuje 8 akcí odboru školství, mládeže a tělovýchovy,
2 akce odboru sociálních věcí a 1 akce odboru dopravy.
V oblasti veřejných zakázek
 Odbor zajišťoval administrativní agendu zadávání veřejných zakázek investičního odboru
a rozsáhlou konzultační a metodickou pomoc pro gestory realizující veřejné zakázky jak
z Krajského úřadu, tak z příspěvkových organizací. Kromě metodické pomoci oddělení
veřejných zakázek přímo administrovalo veřejné zakázky zadávané dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších
předpisů, nebo veřejné zakázky malého rozsahu, zejména zadávané z různých operačních
programů, pro ostatní gestory v rámci krajského úřadu a na vyžádání i veřejné zakázky pro
některé příspěvkové organizace. Během roku 2021 pokračoval mimo jiné i rozsáhlý projekt
realizovaný ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje a Zdravotnickou záchrannou
službou Ústeckého kraje, p. o., nebo byly administrovány veřejné zakázky na zajištění
dopravní obslužnosti.
 Během roku 2021 byly také průběžně aktualizovány vzory pro zadávání veřejných zakázek
a to jak na intranetu pro gestory z Krajského úřadu, tak na webových stránkách pro
příspěvkové organizace.
 Ke dni zpracování tohoto materiálu je v rámci Krajského úřadu v centrální evidenci
veřejných zakázek v Navisionu od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 evidováno celkem
542 veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou 2 689 200 161,28 Kč bez DPH. V
tomto součtu jsou zahrnuty všechny evidované veřejné zakázky, tedy i včetně všech
zakázek zrušených, nebo zrušených a znovu opakovaných. Z tohoto výše uvedeného součtu
bylo v gesci samotného odboru INV zahájeno 154 veřejných zakázek s předpokládanou
hodnotou 999 149 627,74 Kč bez DPH. Veřejné zakázky, na základě kterých byla uzavřena
následně objednávka, jsou zpravidla evidovány v Navisionu v systému objednávek.
 Centrálního registru podpory malého rozsahu v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 byly
zadány pouze podpory dle nařízení NK 1408/2013 – zemědělská prvovýroba, a to celkem
109 poskytnutých podpor malého rozsahu (de minimis) v celkové hodnotě 2 209 590,00
Kč, což je 87 067,64 EUR; dle nařízení NK 1407/2013 – ostatní, celkem 145 poskytnutých
podpor malého rozsahu (de minimis) v celkové hodnotě 27 391 575,10 Kč, což je
1 075 486,21 EUR.
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ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE
Oblast personálních věcí a vzdělávání
 V personální oblasti byla mj. dalších činností vyhlašována výběrová řízení na uvolněná
pracovní místa dle požadované struktury a kvalifikace. Za období 2. pololetí roku 2021 bylo
vyhlášeno celkem 65 výběrových řízení, do kterých se přihlásilo celkem 209 uchazečů.
K plnohodnotnému zajištění činností jednotlivých odborů byla na základě vyhodnocení
výběrových řízení volná pracovní místa průběžně obsazována. V daném období
do pracovního poměru nastoupilo celkem 33 zaměstnanců (z toho se 5 žen vrátilo
z rodičovské dovolené); 42 zaměstnanců pracovní poměr ukončilo; z toho 6 zaměstnanců
z důvodu odchodu do starobního důchodu; 7 žen nastoupilo na mateřskou dovolenou.
 Při získávání zaměstnanců do pracovního poměru byly též využívány sociální sítě
a osloveny personální agentury.
 V oblasti vzdělávání úředníků byly realizovány úkoly související s přípravou a ověřením
zkoušek zvláštní odborné způsobilosti úředníků zařazených krajského úřadu a se zajištěním
průběžného vzdělávání úředníků zařazených do krajského úřadu v jednotlivých odborných
oblastech.
 Ústeckému kraji byla obnovena akreditace na kombinovaný kurz „Vstupní vzdělávání“,
v prosincovém termínu proběhl jeden běh tohoto kurzu.
 V prostorách krajského úřadu vedle toho pravidelně probíhalo školení pro nové
zaměstnance v oblasti informatiky a kyberbezpečnosti zajišťované odborným školitelem
odboru informatiky a organizačních věcí.
 V listopadu se konal prezenční seminář Etiketa s Ladislavem Špačkem, kterého se zúčastnili
volení zástupci Ústeckého kraje, vedoucí a řadoví úředníci.
 Dle vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních
incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti
a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) jsme jako zaměstnavatel povinni
zajistit pravidelné školení a ověřování bezpečnostního povědomí zaměstnanců v souladu
s jejich pracovní náplní. V souladu s tímto předpisem se zaměstnanci seznámili
s materiálem Úvod do kybernetické bezpečnosti, což stvrdili svým podpisem.
 Nadále probíhalo průběžné e-learningové vzdělávání zaměstnanců v jednotlivých
odbornostech poskytované firmou Rentel, a.s.
 Úředníci zařazení do projektu Svazu měst a obcí ČR s názvem „Efektivní správa obcí“ se
účastní bezplatných akreditovaných kurzů v tomto projektu, které probíhají jako online
kurzy nebo e-learning. Trvání projektu bylo prodlouženo do března 2023 a zapojení úředníci
jsou průběžně informováni o aktuální nabídce s kurzů s cílem naplnit požadovaný objem
vzdělávání v projektu.
 Vzdělávání úředníků je nadále ovlivněno omezeními v souvislosti s nákazou koronavirem
Covid-19. Výrazně se rozšiřuje nabídka online kurzů a spolu s tím stoupá zájem o tuto
formu vzdělávání, která nyní pokrývá většinu absolvovaného vzdělávání úředníků.
Oblast podpory řízení
 Komplexně zajišťoval program ředitele a chod sekretariátu ředitele a kanceláře ředitele.
 Zabezpečoval organizování pravidelných porad ředitele krajského úřadu s vedoucími
odborů krajského úřadu.
 V oblasti vnitřních předpisů krajského úřadu průběžně dle návrhů jednotlivých odborů
aktualizoval vnitřní předpisy krajského úřadu a vznášel podněty na aktualizaci vnitřních
předpisů: za 2. pololetí roku 2021 bylo vydáno 15 opatření (samostatné i pozměňující
směrnice či řády), 5 směrnic a 1 řád.
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 Ve spolupráci s odborem SMT pokračoval již 10. rokem v realizaci „firemní školky“.
 Průběžně byla aktualizována část internetových stránek ÚK „Metodická pomoc obcím“.
 Plní funkci koordinátora při řešení problémů SPZ Triangle, příspěvkové organizace,
dotýkajících se více odborů. Poskytuje metodickou pomoc SPZ Triangle, p.o., podílí se na
koordinaci, kontrole, zpracování a organizačně zajišťuje distribuci podkladových materiálů
pro jednání RÚK a ZÚK.
 Zajistil jednání pracovní skupiny pro koordinaci přípravy a realizaci akce SPZ Triangle vnitřní infrastruktura dle usnesení 007/27R/2017.
 V souvislosti s novelou zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, komplexně zabezpečuje
plnění funkce Podpůrného orgánu.
 Za KÚÚK plnil funkci koordinátora mezikrajského benchmarkingu.
 Zajišťuje ve spolupráci s INF přípravu portálu Kariéra na webové stránky Ústeckého kraje.
 Řešil přípravu na elektronické zpracování cestovních příkazů.
 V návaznosti na usnesení Krizového štábu ze dne 17. 2. 2021 koordinoval společně s OHS
rozvoz vakcín proti onemocnění COVID-19 po kraji s Krajskou zdravotní a.s..
Oblast hospodářské správy
 V rámci správy a údržby budov KÚÚK proběhly např. tyto akce: VZ na opravu stropu u
vjezdu do garážového prostoru na budově B, VZ čištění a revize klimatizačních jednotek,
VZ kontrola vzduchotechnických zařízení, revize veškerých vstupních sekčních dveří na
budovách KÚÚK, profylaktická revize zařízení ÚPS, úprava záhonů a zahradnické práce
kolem budov KÚÚK,VZ realizace osvětlení státních vlajek před budovou „A“, 3x fixace
dodávek plynu na ČMKB pro příspěvkové organizace ÚK na rok 2022,VZ výměna koberců
a malování na odboru dopravy,VZ revize hromosvodů na dvou budovách KÚÚK, bylo
nakoupeno 12 ks IN Karet od ČD, od listopadu začala platit nová smlouva na úklid prostor
KÚÚK. Dalšími akcemi byly např. příprava a zabezpečení akcí na konferenčním sále a v
zasedacích místnostech, dle potřeby ostatních odborů účast na akcích pořádaných
Ústeckým krajem, malování kanceláří a technických prostor na budově „A“, deratizace
budov, zabezpečení výstav ve 2.NP, likvidace pojišťovacích událostí na budovách KÚÚK,
materiální zabezpečení zaměstnanců při akcích spojených s bojem proti Covid 19, pomoc
s distribucí testů na školy ÚK, přestěhování cca 110 zaměstnanců (osobní věci, částečně
nábytek) v rámci budov KÚÚK z důvodu zahájení provozu nově zrekonstruované budovy
„E“ a zabezpečení nezbytných potřeb k užívání budovy.
 Ve spolupráci s INV byla realizováno VZ na nákup 6 ks automobilů do vozového parku
KÚÚK, 5 ks dodáno v prvním pololetí, 1 automobil dodán ve druhém pololetí. Současně
v druhém pololetí byl jeden automobil odprodán.
 Odbor KR ve spolupráci s INV realizuje VZ: „Oprava sociálního zařízení v budově B
KÚÚK – projektová dokumentace“,
 V rámci autoprovozu KÚÚK byly zabezpečeny služební cesty tuzemské i zahraniční,
organizováno školení řidičů referentů, zúřadovány pojistné události na vozidlech,
zabezpečeny servisní prohlídky vozidel + STK, nákup a výměna pneumatik na
automobilech na zimní sezonu.
 V oblasti BOZ PO byly prováděny kontroly provozuschopnosti EZS, EPS, samozhášecího
systému v prostoru serverů a digitalizace tiskovin, požární clony, evakuačního rozhlasu,
kontrola nouzového osvětlení a dieselagregátu, prováděny školení nově příchozích
zaměstnanců i periodická školení BOZ PO zaměstnanců KÚÚK.
 V součinnosti s odborem SČaKŽU byly zabezpečeny parlamentní volby, konané v říjnu
2021 – hlavně v oblasti materiálního a technického zabezpečení.
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ODBOR KONTROLY
Oddělení přezkumu hospodaření obcí
 Na základě doručených žádostí územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí zpracovalo plán dílčích, konečných a jednorázových přezkoumání hospodaření na rok
2021 (celkem 280 subjektů), zavedlo jej do informačního systému Modul plánování
a přezkoumání (dále jen „IS MPP“) a odeslalo Ministerstvu financí.
 Zajistilo vydání pověření k výkonu přezkoumání hospodaření za období roku 2021.
 Průběžně sledovalo plnění plánu dílčích přezkoumání hospodaření a zajišťovalo jeho
aktualizaci.
 Průběžně administrativně zpracovalo doručené zprávy o výsledcích přezkoumání
hospodaření obcí a DSO za rok 2020 vykonaných auditory a zavedlo zjištěné chyby
a nedostatky uvedené v závěru zpráv do IS MPP.
 Průběžně administrativně zpracovalo doručené informace o uzavření smlouvy s auditorem
na zajištění přezkumu hospodaření roku 2021 (celkem 109 subjektů).
 Průběžně provádělo zpracování opatření zaslaných přezkoumávajícímu orgánu, která byla
přijata územními celky k zjištěným chybám a nedostatkům zjištěným při přezkoumání
hospodaření za rok 2020 a zavedlo je do IS MPP.
 Zpracovalo roční zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obcí a DSO provedených
KÚÚK a auditory za rok 2020 a postoupilo ji prostřednictvím IS MPP Ministerstvu
financí.
 Na základě plánu bylo do konce roku realizováno dílčí přezkoumání hospodaření u celkem
278 subjektů, tj. u 253 obcí a u 25 dobrovolných svazků obcí, které o přezkum požádaly;
u 2 obcí bylo přezkoumání hospodaření naplánováno jako jednorázové a bude uskutečněno
v roce 2022.
 Z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s přijetím preventivních opatření pro
zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2, bylo po
vzájemné dohodě u některých územních celků dílčí přezkoumání hospodaření realizováno
dálkovým způsobem v případě, kdy nebylo možné vykonat kontrolu na místě.
 Při prováděných přezkoumáních poskytovalo obcím průběžně metodickou pomoc.
 Sedmi subjektům uložilo trest pokuty v celkové výši 16.000,- Kč za spáchání přestupků
podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v jednom
případě nebylo k 31. 12. 2021 ukončeno přestupkové řízení. Za spáchání přestupku podle
zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí nebyl v 2. pololetí 2021 uložen žádný trest.
Oddělení veřejnosprávní finanční kontroly a kontroly realizace projektů:
 Provedlo v souladu se schváleným Plánem kontrolní činnosti KÚÚK na 2. pololetí roku
2021 celkem 34 veřejnosprávních kontrol zaměřených na:
a) hospodaření příspěvkových organizací kraje celkem u 18 subjektů:
- 10 PO odboru SMT – Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelna p. o. Česká
Kamenice, Střední škola lodní dopravy a technických řemesel p. o. Děčín, Vyšší
odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPŠ a SZŠ p. o. Most,
Základní umělecká škola p. o. Teplice, Dětský domov, Základní škola a Střední
škola p. o. Duchcov, Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje
a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků p. o. Teplice, Dětský
domov a Školní jídelna p. o. Libušín, Dětský domov a Školní jídelna p. o., Špálova,
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-

b)

c)
d)

e)
f)

g)
h)

i)

Ústí n. L., Dětský domov a Školní jídelna p. o., Truhlářova, Ústí n. L., Mateřská
škola Zdravíčko p. o., Ústí n. L.,
5 PO odboru KP – Oblastní muzeum v Děčíně p. o., Galerie moderního umění
v Roudnici n. L. p. o., Oblastní muzeum v Lounech p. o., Zámek Nový hrad p. o.
Jimlín, Oblastní muzeum a galerie v Mostě p. o. (mimořádná veřejnosprávní
kontrola na základě požadavku RÚK zaměřená na hospodaření PO s veřejnými
prostředky v oblasti přijatých transferu, dlouhodobého majetku, fondu investic a na
revizi interních předpisů za období roku 2019 a 2020),
1 PO odboru DS – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o.,
1 PO odboru ZD – Kojenecké ústavy Ústeckého kraje p. o. Most,
1 PO odboru MAJ – Krajská majetková p. o. Ústí n. L.,
čerpání a použití dotace poskytnuté odborem ZD v rámci programu „Podpora aktivit
zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel 2020“ u 3 subjektů:
Centrum podpory zdraví z. ú. Ústí n. L., Diahelp-svaz diabetiků z. s. Most,
Rehabilitace klubíčko s. r. o. Ústí n. L.,
čerpání a použití dotace poskytnuté odborem ZD v rámci programu „Podpora
vybraných služeb zdravotní péče 2020“ u 1 subjektu: Hospic v Mostě o. p. s., Most,
čerpání a použití dotace poskytnuté odborem KP v rámci „Programu na záchranu
a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020“ u 1 subjektu:
Římskokatolická farnost Vetlá,
čerpání a použití dotace poskytnuté odborem KH „Individuální dotace“ u 1 subjektu:
TJ Střekov z. s. Ústí nad Labem,
čerpání a použití dotace poskytnuté prostřednictvím kraje (odbor KH) z rozpočtu
MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů u 1 subjektu:
Město Jiříkov,
čerpání a použití dotace poskytnuté odborem KP na zajištění výkonu regionálních
funkcí knihoven v Ústeckém kraji u 1 subjektu: Městská knihovna Děčín p. o.,
čerpání a použití dotací poskytnutých odborem SV v rámci programů „Podpora
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020“, „Podpora vybraných sociálních služeb
v Ústeckém kraji 2016, 2018“ a „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 –
malý dotační program“ u 7 subjektů: DŮM ROMSKÉ KULTURY o. p. s. Most,
Květina z. s. Lahošť, Medicína Litvínov s. r. o. Meziboří, Město Krupka, Městská
knihovna Louny p. o., SPOLEČENSKÝ ŽIVOT Meziboří, VALDEK o. p. s. Slatina,
čerpání státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc poskytnutého odborem SV u 1 subjektu: Kojenecké ústavy Ústeckého kraje
p. o. Most.

Odbor kontroly ve 2. pololetí 2021 dále
 Provedl 3 kontroly výkonu státní správy obcí na úseku střetu zájmů ve smyslu zákona
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů u obcí s rozšířenou
působností (Město Louny, Město Podbořany a Město Žatec).
 Zpracoval plány kontrolní činnosti krajského úřadu na 1. pololetí roku 2022, které byly
zpřístupněny na intranetu krajského úřadu:
- kontroly výkonu přenesené působnosti obcemi (zveřejněno i na webových stránkách
Ústeckého kraje),
- veřejnosprávní kontroly na místě.
 Zajistil změny formou dodatku plánu veřejnosprávních kontrol krajského úřadu na
2. pololetí roku 2021.
 Metodicky vyhodnotil 117 kontrol výkonu přenesené působnosti obcemi, které provedly
v souladu s plánem kontrolní činnosti odbory krajského úřadu.
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 Zaevidoval a administrativně zpracoval 4 petice a 83 stížností, z toho 22 stížností vyřizoval
přímo.
 Poskytoval metodickou pomoc a konzultace odborům při vyřizování stížností a průběžně
sledoval jejich vyřizování včetně dodržování zákonných lhůt.
 Dne 17. 12. 2021 zahájil činnost pověřené osoby dle Směrnice o postupech při oznamování
porušení práva (Whistleblowing).
Zavedená protiepidemická opatření neomezila činnost na těchto úsecích činnosti odboru.

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE
 Plnil správní činnosti v oblasti státní památkové péče i kultury.
 Plnil agendu danou mu zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů.
 Vydal v prvním stupni 15 závazných stanovisek k obnově národních kulturních památek,
řešil 8 odvolacích řízení, Prováděl dozor a kontrolu nad prováděním prací na národních
kulturních památkách, a to i v rámci akcí IROP.
 Zpracoval 29 vyjádření v rámci územně plánovacích dokumentací. K návrhům na
prohlášení věci za kulturní památku se vyjadřoval v 12 případech a ve 2 případech
u kulturních památek posuzoval zrušení prohlášení.
 Zpracoval vyjádření nebo potvrzení k žádostem na poskytnutí státního příspěvku
z dotačních programů Ministerstva kultury ČR.
 Vykonal kontroly přenesené působnosti státní památkové péče a kultury v souladu
s plánem kontrol u 3 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.
 Průběžně prováděl metodickou pomoc vydavatelům periodického tisku dle tiskového
zákona č. 46/2000 Sb. na základě vlastní činnosti i dle dotazů vydavatelů. V rámci porušení
povinností uložených tiskovým zákonem udělil 1 pokutu.
 Metodicky úzce spolupracoval se svodnými úředníky na obecních úřadech obcí
s rozšířenou působností. K tomu uspořádal 1 metodický seminář.
 Poskytoval informace k 11 žádostem dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím a řešil 3 stížnosti v rámci tohoto zákona.
 Jako nadřízený orgán řešil 7 odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu a čtyři stížnosti
v rámci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 Zajišťoval aktivity spojené s naplňováním Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou
kulturu v ČR, včetně vyhlášení laureátů krajského ocenění za zachování a rozvoj lidových
tradic Zlatý džbánek.
 Účastnil se hodnocení a vyhlášení výsledků soutěže Knihovník Ústeckého kraje 2021.
 Plnil aktivity v rámci ukončení projektu „Umění pozdního středověku v hornické oblasti
Krušnohoří“ z programu na podporu přeshraniční spolupráce SN – CZ 2014-2020.
 Zajišťoval agendu spojenou se změnou složení členů dozorčí rady společnosti
Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. a Ústavu archeologické památkové péče
severozápadních Čech v Mostě, v.v.i.
 Průběžně administroval agendu 4 krajských dotačních programů z oblasti kultury
a památkové péče a dotací pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v kraji.
 Prováděl kontroly vyúčtování poskytnutých dotací v daných programech pro rok 2021.
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 Připravil úpravy dotačních programů Ústeckého kraje v oblasti kultury a památkové péče
na rok 2022, předložil ke schválení orgány kraje a následně zajistil zveřejnění na webových
stránkách kraje pro veřejnost.
 Zajišťoval kompletní agendu vyplývající ze zřizovatelské funkce ke 12 příspěvkovým
organizacím v oblasti kultury a k jedné veřejné výzkumné instituci. Administrativně
zajišťoval kontrolu vyúčtování neinvestiční dotace pro obnovu fasády Ústavu
archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i.
 Uspořádal 1 pracovní poradu ředitelů příspěvkových organizací v oblasti kultury.
 Pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje v oblasti kultury průběžně zprostředkovával
informace k opatřením zavedeným v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS
CoV-2.
 Předložil ke schválení Strategii rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 20212030.
 Provedl aktualizaci a přípravu investičních záměrů a velké údržby svěřeného majetku
kulturním příspěvkovým organizacím.
 Sledoval dodržování zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně a správě sbírek muzejní povahy
u svých příspěvkových organizací, přičemž provedl 2 kontroly.
 Zástupci odboru se zúčastnili jednání pracovní skupiny na půdě MKČR na téma
„Připravované aktivity odd. KKP MKČR v rámci Národního plánu obnovy“ a konference
o spolupráci v kultuře Culture Get-Together 2021.
 Zpracoval rozpočet odboru a příspěvkových organizací na rok 2022 a střednědobý výhled
na roky 2023-2024.
 Zkontroloval účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací za 2 a 3. čtvrtletí 2021.
 Zkontroloval a dokončil zpracování hospodaření odboru a příspěvkových organizací za
2. a 3. čtvrtletí 2021.
 Průběžně zpracovával materiály k projednání ve Finanční komisi a v Radě ÚK a následně
informoval příspěvkové organizace o výsledku projednání.
 Průběžně aktualizoval finanční tok odboru.
 Zpracoval přehled pohledávek příspěvkových organizací po splatnosti k 30. 6. 2021.
 Zpracoval úpravu odpisových plánů příspěvkových organizací.
 Příspěvkovým organizacím průběžně zasílal příspěvky na provoz a účelové příspěvky od
zřizovatele.
 Zpracoval upravené rozpočty příspěvkových organizací za rok 2021.
 Zajišťoval změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v gesci odboru kultury
a památkové péče.
 Organizačně zajištoval výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Regionálního muzea
v Teplicích, příspěvková organizace a ředitele sdružení Terezín – město změny, zájmové
sdružení právnických osob.
 Vykonával zakladatelskou funkci a vedl agendu k Severočeskému divadlu s.r.o.
a připravil jednání valné hromady společnosti a změnu členů dozorčí rady.
 Administroval agendu spojenou se sdružením Terezín – město změny, zájmové sdružení
právnických osob.
 Zajišťoval agendu k vedení krajské řady ISBN.
 Koordinoval činnosti spojené se zaváděním nového systému evidence sbírek muzejní
povahy MUSEION pro sbírkotvorné příspěvkové organizace.
 Zajišťoval průběžné zprostředkování státních příspěvků, zejména z dotačních
programů Ministerstva kultury ČR obcím a příspěvkovým organizacím.
 Připravil podklady pro 4 zasedání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva
Ústeckého kraje.
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 Zajišťoval přípravu materiálů pro jednání Rady i Zastupitelstva Ústeckého kraje.
 Průběžně monitoroval dění v oblasti kultury i památkové péče v Ústeckém kraji, doplňoval
a aktualizoval kalendář kulturních akcí na krajském webu a v Krajských listech.

ODBOR LEGISLATIVNĚ-PRÁVNÍ
Odbor legislativně-právní (odbor LP) poskytoval či zajišťoval poskytování komplexních
právních služeb všem orgánům Ústeckého kraje na základě požadavků jednotlivých subjektů
v rámci kraje působících. Současně poskytoval právní poradenství odborům Krajského úřadu
Ústeckého kraje dle aktuálně řešené odborné problematiky.
Odbor LP se obtížně vypořádával s odchody 4 právníků (z toho 1 ve zkušení době). Došlo
k vnitřní reorganizaci odboru a změně působností oddělení na právníky a agendy, neboť se
nepodařilo obsadit funkci vedoucího oddělení legislativního právníkem.
Dále odbor LP vykonával též vlastní agendu, a to např. svobodný přístup k informacím, registr
smluv, volba přísedících krajského soudu, věstník předpisů Ústeckého kraje, jehož vydávání
bylo ukončeno dnem 31. 12. 2021 a nahrazeno Sbírkou právních předpisů územních
samosprávných celků a některých správních úřadů. V důsledku přímé aplikace některých
ustanovení Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které
oznamují porušení práva Unie dnem 17. 12. 2021, odbor LP zpracoval návrh Směrnice
Krajského úřadu Ústeckého kraje - Směrnice o postupech při oznamování porušení práva
(Whistleblowing).
Odbor LP v průběhu druhého pololetí roku 2021 kromě ostatních právních služeb či běžných
agend vykonával a zabezpečoval tyto významné činnosti:
 Oblast krizového řízení
Usnesením Vlády České republiky ze dne 25. listopadu 2021 č. 1065 byl na území České
republiky vyhlášen nouzový stav v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb.,
o bezpečnosti České republiky. V průběhu celého hodnoceného období se zaměstnanci
odboru se podíleli zejména na řešení problematiky omezení činnosti krajského úřadu,
testování zaměstnanců, metodické pomoci a konzultací v souvislosti s vydanými usneseními
vlády a mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a posuzováním návrhu
rozhodnutí hejtmana kraje ke stanovení pracovní povinnosti lékařů a zdravotnických
pracovníků, kteří vykonávají nelékařské zdravotnické povolání.
 Investice a veřejné zakázky
Byla poskytována rozsáhlá součinnost odboru investičnímu při aplikaci zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zejména u investičních
akcí realizovaných Ústeckým krajem a jeho příspěvkovými organizacemi (Konzervatoř
Teplice, VOŠ strojní, stavební a dopravní Děčín atd.). Řešila se problematika vlivu
přijatých mimořádných opatření v souvislosti s pandemií COVID 19 na dodržování
smluvních ustanovení, zejména termínových parametrů realizovaných veřejných zakázek.
Rozsáhlé konzultace byly poskytovány v souvislosti s veřejnou zakázkou a komplexním
řešením smluvních vztahů na zpracování Digitální technické mapy Ústeckého kraje.
 Organizace zřizované a zakládané krajem, další účasti
Byl poskytován komplexní právní servis v souvislosti se správou majetkových účastí
a výkonem zřizovatelských a zakladatelských pravomocí u organizací kraje. Jednalo se
zejména o spolupráci poskytovanou odboru zdravotnictví při výkonu akcionářských práv
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ve společnosti Krajská zdravotní, a. s. (rozhodování jediného akcionáře při výkonu
působnosti valné hromady), spolupráce při řešení transformace nemocnice v Rumburku do
Krajské zdravotní, a.s., organizace činnosti správní rady Terezín - město změny, zájmové
sdružení právnických osob, včetně přípravy a posuzování dokumentů týkající se jejího
dalšího působení, jakožto právnické osoby Ústeckého kraje a posuzování materiálů
v souvislosti s konáním valných hromad společníků Severočeského divadla s.r.o.
Pravidelně byly řešeny záležitosti týkající se SPZ Triangle, zejména řešení majetkoprávních
vztahů mezi Ústeckým krajem a investory a příslušnými orgány státní správy, kdy ze strany
odboru LP byly posuzovány smluvní dokumenty a jejich následující úpravy (dodatek
k rezervační smlouvě Data Centrum Triangle, rezervační smlouva FOR H2ENERHY s.r.o.,
nájemní smlouva Zásilkovna s.r.o., dohoda o narovnání Hitachi Astemo Czech, s.r.o.
apod.).
 Finanční a majetkoprávní úkony
Byly poskytovány rozsáhlé konzultace odboru majetkovému či zastupitelům kraje
v souvislosti s aktuálně řešenými majetkoprávními problémy (např. ohledně sbírky
historických automobilů Praga, účast na jednáních a posuzování materiálů v souvislosti
s transformací Lužické nemocnice Rumburk z Krajské majetkové do Krajské zdravotní,
řešení záležitosti GBR apod.). Odbor LP dále zajišťoval zastoupení kraje, jako
poškozeného v občanskoprávních a trestních řízeních, při uplatňování nároku na náhradu
škody v souvislosti s projekty ROP NUTS II Severozápad či při obraně zájmů kraje při
uplatňování škod v souvislosti s vydanými platebními výměry. Od měsíce října 2021
probíhají hlavní líčení. Odbor LP úspěšně zastupoval Ústecký kraj v řízení v soudním řízení
týkající se aktualizace Zásad územního rozvoje (regulace ploch pro umísťování velkých
větrných elektráren. Bližší informace o probíhajících sporech jsou uvedeny v pravidelných
čtvrtletních informacích podávaných radě kraje. V rámci vymáhání pohledávek byl 1 podán
insolvenční návrh.
 Veřejná služba a poskytování dotací
Odborem LP bylo řešeno další financování investičních potřeb Krajské zdravotní, a.s., kdy
se zaměstnanci odboru podíleli na posuzování smluvní dokumentace a podkladových
materiálů pro jednání orgánů kraje. Koncem hodnoceného období bylo řešeno rovněž
přistoupení dalšího veřejného subjektu k pověření vydanému Ústeckým krajem Krajské
zdravotní, a.s. k zajišťování služeb obecného hospodářského zájmu, včetně nastavení zcela
nových kontrolních mechanizmů.
Dále odbor LP spolupracoval na komplexním řešení rozsáhlé problematiky dotačních
programů, poskytování dotací pro ostatní odbory. Rovněž se podílel na úpravě Zásad pro
poskytování účelových finančních příspěvků v rámci Fondu Ústeckého kraje.
 Oblast registru smluv
Odbor LP od 06/2021 provádí každodenní rámcovou kontrolu u nově uveřejněných smluv
zaměřenou na včasné odhalení případných zásadních nedostatků. Za hodnocené období pak
bylo provedeno 1 247 základních kontrol v registru uveřejněných smluv, přičemž
v 57 případech byly shledány nedostatky, zbývající smlouvy byly uveřejněny v souladu se
zákonem o registru smluv. Následně byly prováděny kontroly vypořádání se s vytčenými
nedostatky ze strany příslušných odborů. Odborům a příspěvkovým organizacím zřízených
krajem byla k jejich dotazům poskytována odborná podpora a metodická pomoc.
 Připomínkové řízení
Komplexně byla zajišťována připomínková řízení k návrhům právních předpisů a jiných,
kraje se dotýkajících, návrhů. Za sledované období bylo vyřízeno odborem LP
94 připomínkových řízení a zajišťováno navazující vypořádání připomínek podle
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legislativních pravidel vlády. Aktivně jsme taktéž spolupracovali v rámci Asociace krajů
České republiky.
 Oblast práva na informace
Byla zajišťována koordinace postupu při výkonu povinností kraje a krajského úřadu
jednotlivými odbory podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, poskytování odborné pomoci vyřizujícím odborům,
vyřizování žádostí týkajících se samostatné působnosti kraje a stížností a odvolání proti
postupu obcí, včetně plnění dalších úkolů v dané oblasti (např. správa centrální evidence
žádostí, stížností a odvolání, zveřejňování žádostí na webu kraje). Bližší informace bude
obsažena ve zprávě, která je ze zákona uveřejňována za předešlý kalendářní rok.
 Metodická pomoc obcím
Metodická pomoc obcím spočívala v poskytování právního servisu v samostatné
i přenesené působnosti formou telefonické a e-mailové komunikace a osobních konzultací.
Odbor LP zajišťoval průběžně konzultaci právních předpisů (nařízení) a následnou kontrolu
vydaných nařízení obcí, včetně jejich evidence. Důraz byl stále věnován souladu nařízení
s evropskou úpravou, a to v rámci pohybu zboží (regulace podomního prodeje a tržních
řádů).
 Oblast přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
Bylo jednáno s předsedkyní Krajského soudu v Ústí nad Labem a ostatními kraji
o opětovné volbě přísedících, kteří mají zájem ve funkci pokračovat v dalším funkčním
období a řešeny navazující problémy.

ODBOR MAJETKOVÝ
 Pokračoval v majetkoprávním vypořádání pro investiční akce IROP (silnice): "Nová
komunikace u města Chomutova" a „II/247 - přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky
II. část“.
 Zahájil majetkoprávní vypořádání pro investiční akce IROP „Komunikace II/250Staňkovice-směr křižovatka I/7-odstranění sesuvu“ a „Reko silnice II/261 HO Mělník-ŠtětíPolepy-Libochovany-HO Ústí nad Labem“.
 Pokračoval v majetkoprávním vypořádání na základě již dříve uzavřených smluv pro
investiční akce ROP cyklostezky: Labská stezka - etapy 2., 3., Cyklostezka Chomutov Strupčice, Cyklostezka Ploučnice, přípravné práce pro majetkoprávní vypořádání pro akci
Cyklostezka Ohře IROP.
 Průběžně zajišťoval majetkoprávní vypořádání pro realizaci investičních akcí, např. „Reko
silnic II/262 Starý Šachov – Děčín, II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov“, „III/25817 –
Rekonstrukce mostního objektu 25817-1-2 Rtyně nad Bílinou“, „Rekonstrukce mostu 1981002 přes železnici Kadaň“, „Rekonstrukce mostního objektu 25851-2 Malá Veleň“,
„Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa – Česká Kamenice“, „Komunikace
II/240 – rekonstrukce mostního objektu 240-031, 031A v Roudnici nad Labem“,
„Rekonstrukce mostu 256-007 Želenice“, „Rekonstrukce mostů ev. č. 26330-1 a ev. č.
26330-2 Rumburk – Horní Jindřichov“ „III/25013 Rekonstrukce mostního objektu 25013-3
Dobroměřice“, Rekonstrukce mostních objektů v Ústeckém kraji – „2. Část – II/221 Reko
mostního objektu 221-003 Velká Černoc“, „Rekonstrukce mostu E. Beneše, ÚL“,
„Rekonstrukce mostu ev. č. 26120-2 Radouň“, „Rekonstrukce mostu ev. č 225-009
Trnovany přes Blšanku“, „Rekonstrukce mostu 22422-1 Libědice“, „Rekonstrukce mostu
ev. č. 237-030 Třebenice“, „Rekonstrukce mostu ev. č. 240-030 Roudnice nad Labem“,
21


















„Rekonstrukce mostu ev. č. 25819-3 Milešov“, „Střední škola pedagogická, hotelnictví
a služeb Litoměřice – rekonstrukce budovy školy, výměna oken, oprava střechy a fasády,
vč. zateplení“.
Podílel se po majetkové stránce na přípravě vstupu nových investorů a na vyřízení nových
požadavků stávajících investorů SPZ Triangle.
Průběžně zajišťoval majetkoprávní vypořádání pozemků pod dálnicemi D6, D7 a D8 a jejich
doprovodnými komunikacemi a souvisejících staveb mezi krajem a Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR.
V 2. pololetí 2021 proběhlo dne 12. 8. 2021 celkem pět dražeb, přičemž součet nejnižších
podání v těchto dražbách v úhrnu činil 101.157.860,- Kč, úspěšná byla jedna dražba a příjem
z vydraženého majetku činil 5.865.860,- Kč. Dne 17. 8. 2021 proběhlo sedm dražeb, jejichž
součet nejnižších podání v úhrnu činil 30.515.063,- Kč, úspěšné byly tři dražby
a příjem z vydraženého majetku činil 1.545.000,- Kč. Dne 7. 12. 2021 2021 proběhlo šest
dražeb, jejichž součet nejnižších podání v úhrnu činil 80.451.650,- Kč, úspěšná byla jedna
dražba a příjem z vydraženého majetku činí 15.500.000,- Kč (v době odevzdání tohoto
materiálu nebyla platba ověřena).
Za účelem dlouhodobého zajištění provozu Nemocnice Litoměřice, a.s. prostřednictvím její
integrace do páteřní sítě zdravotnických zařízení v Ústeckém kraji a jejího začlenění do
společnosti Krajská zdravotní, a. s. je řešen převod pozemků v areálu nemocnice Litoměřice
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
Ústeckého kraje.
Odbor pokračoval v majetkoprávním vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. tříd, které
je hrazeno z programu Ministerstva financí ČR. V 2. pololetí 2021 byla podána žádost
o refundaci nákladů na Ministerstvo financí ČR za 2. pololetí roku 2020 ve výši 120.400,Kč, což představuje vypořádané pozemky o výměře 1.204 m2. Žádost o refundaci nákladů
za rok 2021 bude podána až v roce 2022 dle pokynů Ministerstva financí ČR. Z vlastnictví
státu, resp. jeho organizačních složek či podniků, tzn. od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Státního pozemkového úřadu, Lesů ČR,
Správy železnic, bylo bezúplatným převodem nabyto do vlastnictví Ústeckého kraje
49 pozemků pod silnicemi II. a III. třídy o celkové výměře 62.782 m2 a 16 pozemků pod
cyklostezkami o celkové výměře 849 m2.
Průběžně zabezpečoval majetkoprávní vypořádání s územními samosprávnými celky na
území Ústeckého kraje týkající se pozemků pod chodníky a místními komunikacemi.
Průběžně řešil záležitosti majetkoprávního charakteru jako je nabývání majetku potřebného
pro činnost příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem, převody majetku
nepotřebného pro jejich činnost (zbytný majetek), zřizování věcných břemen - služebností
aj. Dále vyřizoval žádosti ze strany měst a obcí ohledně převodu majetku kraje do jejich
vlastnictví za účelem zřizování např. nových sociálních služeb a jiných činností ve veřejném
zájmu.
Vyřizoval žádosti fyzických osob ohledně úplatného převodu majetku Ústeckého kraje do
jejich vlastnictví.
Průběžně řeší požadavky katastrálních úřadů spojené s postupně prováděnou revizí údajů
katastru nemovitostí.
Zahájil majetkoprávní vypořádání po dokončení investičních akcí IROP, včetně ukončování
smluv uzavřených pro potřeby realizace akcí, např. „Reko silnice II/266 Šluknov –
Lobendava“, „Rekonstrukce úseku D8 – Bříza – hr. Středočeského kraje, silnice II/240“,
„II/246 Budyně – Koštice + most Břežany“.
Byla započata inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2021.
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 Vyřizoval žádosti příspěvkových organizací o vyřazení nemovitého a movitého majetku
a žádosti příspěvkových organizací a dalších organizací o převody movitého majetku.
 V programu Navision prováděl přesuny výpočetní techniky, zajišťoval vydávání převodek
k těmto přesunům.
 Spravoval osobní karty zaměstnanců a zastupitelů na výpočetní techniku.
 Zpracovával podklady k projednání do škodní komise a do komise likvidační.
 Evidoval a účtoval movitý majetek KÚ ÚK a majetek financovaný z projektů IROP včetně
zpracování odpisů dlouhodobého majetku.
 Odbor účtoval o nabytí a vyjmutí movitého a nemovitého majetku na základě kupních,
darovacích a směnných smluv a smluv o bezúplatném převodu, z nichž významný byl např.
převod SO 209 - nadjezd na komunikaci v k. ú. Droužkovice v hodnotě 50.669.413,24 Kč,
odbor dále účtoval o zařazení nových mostů Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje,
příspěvkové organizace.
 Účtoval vyjmutí nemovitého majetku na základě uskutečněných veřejných dražeb, např.
budovy s pozemky v k. ú. Roudnice nad Labem nebo pozemky v k. ú. Údlice.
 Účtoval o dokončených investičních akcích u příspěvkových organizací financovaných
z vlastních zdrojů příspěvkové organizace a ze zdrojů Ústeckého kraje, např. Správa
a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - nová stavba - okružní křižovatka
Lovečkovice II/240 x II/260 v hodnotě 9.495.981,- Kč, Domovy pro seniory Šluknov –
Krásná Lípa, příspěvková organizace – rekonstrukce ubytovacího pavilonu Křečanská č. p.
723 v celkové hodnotě 13.407.539,73 Kč, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie,
Rumburk, příspěvková organizace – rekonstrukce DM vč. umístění PPP a SPC v celkové
hodnotě 46.899.361,60 Kč a transferu od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši
16.431.700,04 Kč, Domov Brtníky, příspěvková organizace – výstavba nového objektu č. p.
122 v celkové hodnotě 41.629.894,52 Kč, Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí
– Teplice, příspěvková organizace – zateplení budovy Na Výšině č.p. 494, v celkové
hodnotě 51.733.950,92 Kč včetně transferu od Ministerstva životního prostředí ČR ve výši
10.749.151,59 Kč nebo Střední škola technická v Mostě, příspěvková organizace –
rekonstrukce šaten na dílny praktického vyučování v částce 184.288.775,92 Kč.
 Na Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci, byl převeden majetek v rámci
dokončených investičních akcí Labská stezka č. 2 etapa 3 – úsek Třeboutice – Nučnice
v částce 50.101.166,62 Kč, Labská stezka č. 2 etapa 3 – úsek Račice – Hněvice v částce
38.920.493,45 Kč včetně transferu od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši
18.000.000,- Kč.
 Prováděl sloučení parcel a změny druhu pozemků na základě revize katastru nemovitostí
např. v k. ú. Třebívlice, Šepetely, Soběnice, Sutom, Jenčice.
 Zasílal příspěvkovým organizacím přehledy nedokončeného majetku evidovaného na účtu
042 ÚK.
 Prováděl přeúčtování záměrů prodeje a směn schvalovaných Radou Ústeckého kraje.
 Kontroloval přehledy účtů 021, 031, 036 a svěřeného movitého majetku na účetnictví ÚK
a příspěvkových organizací.
 Zpracoval dodatky ke zřizovací listině č. j. 213/2002 příspěvkové organizace Krajská
majetková, příspěvková organizace.
 Prováděl pojištění majetku a odpovědnosti kraje, dopojišťování a odpojišťování majetku
vztažmo k jeho nabytí a zcizení.
 Průběžně zajišťoval pojištění zahraničních služebních cest.
 Zajistil likvidaci dobíhajících pojistných událostí z pojištění soudních nákladů.
 Započal přípravy na výběrové řízení na pojistitele na pojištění služebních cest do zahraničí.
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 Při havarijních situacích zajišťoval zapůjčení a následné vrácení vysoušečů příspěvkovým
organizacím Ústeckého kraje.
 Zabezpečil evidenci a přesuny vyplacených pojistných událostí v rámci příspěvkových
organizací.
 Provedl fakturace za nebytové prostory a fakturace za pozemky v pozici nájemce i v pozici
pronajímatele.
 Zabezpečil vyřízení přijatých faktur a vystavení požadovaných objednávek.
 Zpracoval úpravu finančního toku k 30. 9. 2021.
 Zpracoval rozbor finančního hospodaření majetkového odboru za 1. pololetí roku 2021
a k 30. 9. 2021 v oblasti běžných a kapitálových výdajů a příjmů.
 Předložil vyjádření k finančnímu hospodaření Krajské majetkové, příspěvkové organizace
k 30. 6. 2021.
 Předložil návrh rozpočtu na rok 2022 za odbor majetkový a Krajskou majetkovou,
příspěvkovou organizaci v oblasti veškerých výdajů a příjmů.
 Zajistil finanční přípravu dražeb i konečnou fázi zpracování jednotlivých plateb.
 Provedl příjem 2 dotací na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd a následně rozdělil
částky dotací na jednotlivé uzavřené smlouvy.
 Provedl 1 x navýšení a 1x snížení závazného ukazatele – příspěvku na provoz pro Krajskou
majetkovou, příspěvkovou organizaci, pro rok 2021 a 1 x zvýšení objemu prostředků na
platy pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci, pro rok 2021.
 Zpracoval materiály do orgánů kraje pro schválení přehledu pohledávek Krajské majetkové,
příspěvkové organizace, po splatnosti nad 1 rok k 30. 6. 2021, odvodu výnosu z prodeje
Lužické nemocnice Rumburk Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizací, zřizovateli,
aktualizaci odpisového plánu.
 Prováděl kontrolu činností příspěvkových organizací v pasportizačním systému (čtvrtletní
sestavy, odpisy).
 Řešil požadavky příspěvkových organizací ohledně nemovitého majetku a současně
poskytoval metodickou podporu v pasportizačním systému.
 Průběžně aktualizoval data pasportizačního systému v návaznosti na aktualizaci dat
v katastru nemovitostí.
 Prováděl školení nových uživatelů pasportizačního systému.
 Uskutečnila se 2 jednání škodní komise, ve kterých bylo projednáno 26 škodních událostí.

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Činnost odboru regionálního rozvoje byla i v druhém pololetí roku 2022 částečně ovlivněna
pandemií koronaviru. Tato situace si vynutila útlum nebo posun některých aktivita naopak
priorizace jiných. Týkalo se to především oblasti cestovního ruchu – veletrhů, prestripů
a prezentacích Ústeckého kraje na tradičních akcích.
Odbor pokračoval v realizaci vybraných opatření ke zmírnění negativních dopadů pandemie na
rozvoj Ústeckého kraje a poskytoval podporu subjektům zasaženým následky pandemie. Byla
i nadále realizována tato opatření:
 Příprava a spuštění programu na podporu rozvoje infrastruktury pro cestovní ruch.
 Pozitivní informační kampaň prostřednictvím sociálních sítí s cílem upozornit na málo
navštěvovaná zajímavá místa v kraji, informovat o možných aktivitách, zapojit uživatele do
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fotosoutěží, znalostních soutěží, apod. a současně propagovat možnost návštěvy Ústeckého
kraje za dodržení všech aktuálních nařízení a opatření.
 Poradenství s využitím sítě, kterou tvoří destinační agentury, místní akční skupiny a okresní
hospodářské komory, vydávání bulletinu o finanční pomoci ve spolupráci s RRA ÚK.
 Marketingová kampaň na podporu cestovního ruchu v kraji s cílem přilákat do kraje co
největší počet domácích turistů z ostatních regionů.
 Sběr projektových záměrů, které by pomohly řešit stávající situaci či se zaměřovaly na řešení
následků pandemie.
V kontextu nástupu další vlny pandemie rovněž pokračoval sběr a distribuce informací
o finanční podpoře a informační a mediální kampaň
Činnost oddělení regionálního rozvoje
 Zajišťovalo agendu přípravy kraje na využití dotačních prostředků v rámci nového
programového období strukturálních a investičních fondů EU po roce 2021 a prostředků
Plánu na podporu oživení Evropy – Next Generation EU.
 Zajišťovalo komunikaci s MMR v oblasti regionálního rozvoje a kohezní politiky.
 Podílelo se na činnosti sekretariátu Regionální stálé konference a jejích pracovních skupin
a zajišťovalo zpracování Regionálního akčního plánu.
 Spolupracovalo v rámci pracovních skupin na zpracování Integrované strategie ITI
Ústecko-Chomutovské aglomerace.
 Podílelo se na přípravě Programu na podporu přeshraniční spolupráce ČR – Sasko 2021 2027 a v rámci činnosti zprostředkujícího subjektu poskytovalo konzultace a hodnotilo
projekty pro dobíhající programové období.
 V rámci projektu „Posílení strategického řízení pro budoucí rozvoj Ústeckého kraje“
pokračovalo ve zpracování Programu rozvoje Ústeckého kraje 2021 – 2027.
 Monitorovalo naplňování Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 a podílelo se na
prezentaci strategických projektů v Ústeckém kraji.
 Spolupracovalo na zpracování Vodíkové strategie ČR a Vodíkové strategie ÚK.
 Komplexně administrovalo Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2020, 2021 a 2022,
dotační program „Podpora komunitního života na venkově pro rok 2021“, a dotační
program „Obchůdek 2021+“.
 Komplexně administrovalo soutěž pro malé obce Moje obec – můj domov.
 Ve spolupráci s FSE UJEP se zapojilo do platformy Forpolis a realizovalo projekt
„Integrovaný rozvoj obcí“.
 Zajišťovalo udržitelnost výsledků mezinárodního projektu financovaného v minulých
letech v rámci zahraniční rozvojové spolupráce se Srbskem.
 Pokračovalo ve spolupráci se zahraničními partnery v realizaci projektu CORCAP
podpořeného v rámci Programu Interreg Central Europe.
 Pokračovalo pilotní odzkoušení metody EPC na vybraných objektech v majetku kraje.
 Zajišťovalo účast Ústeckého kraje v mezinárodní platformě Evropská síť chemických
regionů (ECRN) a Evropské federace regionů pro energetiku a životní prostředí
(FEDARENE).
 Spolupracovalo s destinačními agenturami a místními akčními skupinami při certifikaci
výrobků značkou regionální výrobek.
 Zabezpečovalo činnost Komise Rady Ústeckého kraje pro regionální rozvoj, cestovní ruch
a lázeňství.
 Zabezpečovalo činnost Komise Rady Ústeckého kraje pro energetiku.
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 Ve spolupráci s KS MAS a RRA ÚK zajišťovalo informační a metodickou podporu měst
a obcí pro čerpání finančních evropských, národních i krajských prostředků.
 Vykonávalo činnost koordinátora v rámci zapojení kraje do Národní sítě Zdravých měst
ČR.
Činnost oddělení cestovního ruchu
 Spolupracovalo se čtyřmi destinačními agenturami při koordinaci propagace
a prezentace Ústeckého kraje potenciálním návštěvníkům především z České republiky
a částečně ze sousedních zemí.
 Průběžně zajišťovalo aktualizaci webového turistického portálu www.branadocech.cz ,
včetně každodenní komunikaci a propagace na navazujících profilech na sociálních sítích
(Facebook, Youtube a Instagram).
 Zajistilo prezentaci Ústeckého kraje jako turistické destinace v regionálních novinách
a v odborném tisku zaměřeném na cestovní ruch jak v České republice, tak v sousedním
Sasku. Současně probíhala také online kampaň, včetně několika pořadů na TV Prima,
České televizi a TV Seznam.
 Dle aktuálních možností uspořádalo část prestripů a famtripů pro české i zahraniční
novináře a cestovní kanceláře.
 Zabezpečovalo podklady pro jednání Komise Rady Ústeckého kraje pro regionální rozvoj,
cestovní ruch a lázeňství
 Zajišťovalo činnost Pracovní skupiny cestovní ruch v rámci Regionální stálé konference
a Komise Asociace krajů České republiky pro cestovní ruch.
 Připravilo a vydalo několik druhů tištěných tematických propagačních materiálů jak
celokrajských, tak pro jednotlivé destinace včetně jejich distribuce do infocenter
v Ústeckém kraji, v Praze a v sousedním Sasku.
 Ve spolupráci se zapojenými kraji zajistilo propagaci nadregionálních produktů Skalní
města a Labská stezka, včetně přípravy projektových záměrů a dotačních žádostí.
 Pokračovalo v naplňování uzavřeného Memoranda o spolupráci mezi Ústeckým
a Karlovarským krajem především pro oblast propagace a rozvoje Krušných hor jako
turistické destinaci a spolupráce v rámci Montanregionu Krušné hory.
 Zahájilo přípravy vzniku společné destinační agentury Krušné hory s Karlovarským krajem
pro celé území.
 Ve spolupráci s Klubem českých turistů a destinačními agenturami Krušné hory a České
Švýcarsko byla dokončena projektová dokumentace pěší trasy „Hřebenovky“ včetně
napojení na Liberecký a Karlovarský kraj. V roce 2022 bude realizováno kompletní značení
a propagace tohoto produktu.
 Zajišťovalo činnost Filmové kanceláře Ústeckého kraje, která ve spolupráci
s Czech Film Commission a Státním fondem kinematografie pomáhala při přípravách,
vzniku, realizaci a propagaci filmových a seriálových projektů, včetně webových stránek
www.fkuk.cz a profilu na sociálních sítích.
 Vyhodnotilo první výzvu nového dotačního programu „Program audiovizuální tvorby
v Ústeckém kraji“ a předložilo Zastupitelstvu ke schválení čtyři filmové projekty
k podpoře.
 Vyhlásilo výzvu k podávání projektových žádostí v rámci programu „Podpora rozvoje
infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji“, která končí 17. 1. 2022.
 Administrovalo zabezpečení provozních dotací nutných pro zajištění činností a aktivit čtyř
destinačních agentur fungujících na území Ústeckého kraje a také na zajištění údržby
běžkařských tras v Krušných a Lužických horách.
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 Získalo dotaci na realizaci projektu „Za společným dědictvím na kole a pěšky“ v rámci
Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020.
 V úzké spolupráci s agenturou CzechTourism se podílelo na realizaci marketingových
kampaní se zaměřením na domácí cestovní ruch.
 Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj spolupracovalo na přípravě a zaměření
národních programů na podporu rozvoje cestovního ruchu.
 Zabezpečovalo kompletní činnost krajského koordinátora v rámci agentury CzechTourism
a společně s Ministerstvem pro místní rozvoj se podílelo na tvorbě Státní politiky
cestovního ruchu 2030 a Akčního plánu rozvoje cestovního ruchu 2022 – 2023.
Činnost oddělení fondů a programů EU
 Průběžně aktualizovalo a předkládalo orgánům kraje k projednání Zásobník projektů
Ústeckého kraje pro plánovací období EU 2021 – 2027, zabezpečovalo přípravu podkladů
pro jednání Pracovní skupiny pro Fond rozvoje Ústeckého kraje.
 Koordinovalo a řídilo přípravu projektů Ústeckého kraje pro financování z vnějších zdrojů.
 Zabezpečovalo financování projektů z Fondu rozvoje Ústeckého kraje a související finanční
plánování v časovém horizontu rozpočtového výhledu. Ve spolupráci s dalšími odbory
zpracovávalo podklady pro sestavení rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje v objemu
přesahujícím 1mld. Kč.
 Ve spolupráci s věcně příslušnými odbory zabezpečovalo a koordinovalo přípravu projektů
v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury a obslužnosti, transformace sociálních zařízení,
rozvoje vzdělávací infrastruktury a kultury a památkové péče do Integrovaného
regionálního operačního programu.
 Zajišťovalo změnu žádostí v oblasti energetických úspor dle podmínek Národního plánu
obnovy: SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov, Černovická 26, Zateplení
hlavního objektu DSP Skalice, SÚS ÚK Trmice, Gymnázium Podbořany.
 Dokončilo finanční realizaci projektů: SŠT Most - REKO objektu šaten na dílny
praktického vyučování, Most Štětí, Centrum školských poradenských služeb Šluknovska –
REKO, Komunikace II/237 - Rekonstrukce mostního objektu 237-028 Chodovlice, OPŽP Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, OPŽP Střední škola obchodu,
řemesel a služeb a Základní škola Ústí nad Labem.
 Získalo dotaci z IROP v rámci 97. výzvy REACT- EU k projektům: REACT EU ZZS ÚK
- přístavba objektu ul. Sociální péče 779/7A, ÚL, REACT EU ZZS ÚK - výstavba
výjezdové základny v Lovosicích.
 Zajišťovalo projektové řízení pro 20 velkých investičních projektů v rámci operačních
programů.
 Zajišťovalo funkci zprostředkujícího subjektu pro Program na podporu přeshraniční
spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko. Koordinoval metodickou přípravu
externích expertů, zajišťoval konzultace projektů s žadateli, přijímal a hodnotil předložené
projektové žádosti.
 Zabezpečovalo financování činnosti odboru regionálního rozvoje v oblasti běžných výdajů.
 Zabezpečovalo finanční vypořádání Programu obnovy venkova v rámci Regionálního
podpůrného fondu ÚK a finanční vypořádání pro Individuální dotace Destinačním
agenturám Ústeckého kraje v rámci Fondu Ústeckého kraje.
 Zabezpečovalo finanční management projektu: „CORCAP - Capitalising TEN-T corridors
for regional development and logistics“.
 V oblasti rozvoje cyklistické dopravy a cykloturistiky pokračovalo v koncepční
a marketingové činnosti: Pánevní trasa, Studie území Česká Kamenic - Benešov nad
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Ploučnicí, Studie cyklotras v Českém středohoří a trasy Labské 2A, propojení Labské, jezera
Milada a Teplic.
 Aktivně se podílelo na činnosti Asociace měst pro cyklisty, kde je Ústecký kraj přidruženým
členem. Prezentovalo rozvoj cykloturistiky a cyklistické dopravy na tematicky zaměřených
konferencích a seminářích.
 Pokračovalo ve spolupráci s obcemi a Krajskou majetkovou, a.s. v údržbu cyklistických
komunikací v majetku Ústeckého kraje.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
 I nadále byl ve spolupráci s MPSV ČR realizován projekt pod názvem „Predikce trhu práce
– KOMPAS“ jehož cílem je do roku 2022 vytvořit funkční model regionálních predikcí
trhu práce. Postupně se realizují klíčové aktivity dle pokynů příjemce – MPSV ČR.
Realizace projektu měla být ukončena k 31. 12. 2020, došlo však k prodloužení realizace
projektu do 31. 12. 2022.
 V průběhu II. pololetí 2021 bylo uspořádáno 1 jednání Komise Rady AK ČR pro sociální
věci (6. - 7. 10. 2021 v Táboře). Hlavním tématem jednání bylo financování sociálních
služeb v roce 2022 a v letech následujících, dotační programy na podporu sociálních služeb
(REACT-EU, Národní plán obnovy apod.). Též byla velkým tématem problematika
pandemie COVID-19 v sociálních službách.
 Byla uspořádána výjezdní porada vedoucích pracovníků sociálních odborů obcí
s rozšířenou působností. Hlavním tématem byla informace o stavu dotačního řízení pro rok
2021 a 2022 v oblasti poskytování sociálních služeb, Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb na roky 2022 – 2024, aktuality na vybraných úsecích státní správy a samosprávy.
V rámci oddělení sociální práce
 Zajišťoval metodickou pomoc v oblastech přenesené a samostatné působnosti: sociálněprávní ochrany dětí, sociální práce a prevence, prevence kriminality, integrace romské
komunity, protidrogové politiky kraje, veřejného opatrovnictví aj. a podílel se na
připomínkování legislativních, metodických či jiných materiálů ústředních a jiných orgánů
veřejné správy. Zároveň koordinoval spolupráci s orgány veřejné správy nebo jinými
subjekty v sociální oblasti (např. NNO).
 V souvislosti z rozsáhlou novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí
zpracoval metodická doporučení k jednotlivým oblastem (NRP, PPPD, OSPOD).
 Realizoval 2 porady pro vedoucí orgánů sociálně-právní ochrany dětí obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností.
 Realizoval 1 vzdělávací akci pro pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
na úseku sociálně-právní ochrany dětí.
 Průběžně poskytoval metodické konzultace jednotlivých případů (email, telefon, osobní
projednání), účastnil se případových konferencí.
 Realizoval jednání se zástupci Krajského soudu v Ústí nad Labem a zástupci OSPOD
Ústeckého kraje v souvislosti s přípravou projektu zaměřeného na práci s ohroženými
dětmi a jejich rodinami v Ústeckém kraji.
 Byl členem pracovní skupiny MPSV pro kuratelu dětí a mladistvých.
 Byl členem pracovní skupiny MPSV k asistovaným kontaktům.
 Zabezpečoval agendu náhradní rodinné péče (dále NRP): realizoval 6 jednání Aktivu NRP,
bylo 159 nově nahlášených dětí vhodných k umístění do náhradní rodinné péče, z nich bylo
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37 dětí umístěno do NRP; zajištěny 3 přípravy k přijetí dítěte do rodiny žadatelů o NRP;
bylo přijato 46 žádostí o zařazení do evidence žadatelů o NRP, bylo vydáno 22 rozhodnutí
ve správním řízení ve věci žádostí o zařazení do evidence osob vhodných pro náhradní
rodinnou péči.
Spolupráce s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí (ÚMPOD) v Brně – 4x účast na
jednání poradního sboru úřadu (zprostředkování osvojení do ciziny).
Realizoval proces adaptace přechodu dětí starších 1 roku z PPPD včetně zpracování zprávy
soudu o průběhu adaptace jako podklad ke svěření dětí, a to v 5 případech.
Realizoval psychologické vyšetření 25 dětí svěřených do PPPD.
Kontroloval a vyplácel státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc (8 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, z toho 1 je zřizováno
Ústeckým krajem).
Zabezpečoval agendu v oblasti pověřených osob pro výkon sociálně-právní ochrany dětí,
bylo vydáno 6 rozhodnutí ve věci udělení, změny či odnětí pověření. Průběžně bylo
prováděno metodické vedení pověřených osob.
Rozhodoval o 3 odvoláních v rámci sociálně-právní ochrany dětí (odmítnutí nahlížení do
spisové dokumentace, zamítnutí žádosti o povolení propustky, přestupek, námitka
podjatosti).
Realizoval 3 kontroly výkonu přenesené působnosti na obcích III. stupně na úseku sociálněprávní ochrany dětí (Lovosice, Litvínov, Děčín).
Prošetřoval 8 stížností směřujících proti postupu orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
Realizoval 3 kontroly výkonu přenesené působnosti na obcích II. a III. stupně zaměřených
na výkon činností sociální práce, sociálního kurátora, na institut zvláštního příjemce dávky
důchodového pojištění a agendy podle zákona č. 106/1999 Sb. (Litvínov, Krupka, Klášterec
nad Ohří).
Realizoval 1 metodické setkání online formou pro sociální kurátory obcí III. typu.
Realizoval 1 metodické setkání k agendě sociálního kurátora na Městském úřadě
v Litvínově.
Realizoval 6 metodických setkání pro sociální pracovníky obcí II. a III. typu ke
standardizovanému záznamu sociálního pracovníka.
Realizoval 1 metodickou dohlídku podle § 67 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., v platném
znění na Městském úřadě Šluknov.
Realizoval 1 osobní setkání se sociálními pracovníky obcí II. a III. typu.
Aktivně se podílel na případové konferenci mladého dospělého na Magistrátu města Ústí
nad Labem.
Účastnil se jednání koordinačních skupin v rámci Komunitního plánování města Ústí nad
Labem.
Spolupracoval s nižšími správními celky ve smyslu hodnocení žádostí o dotaci pro sociální
služby.
Realizoval 1 metodickou podporu kolegů z Krajského úřadu Libereckého kraje.
Aktivně se podílel na akci institutu „Milostivého léta“.
Uskutečnil 3 metodická setkání na obcích I. typu k oblasti správního řízení ve věci
zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění.
Zajistil jeden seminář pro sociální pracovníky obcí II. a III. typu – JUDr. Ing. Radovan
Dávid, Ph.D. „Hmotněprávní a procesní aspekty vyživovací povinnosti k dítěti“.
Zajistil jeden seminář pro sociální pracovníky obcí II. a III. typu s Poradnu při finanční tísni
– „Možnosti a meze dluhového poradenství z pohledu sociálního pracovníka na obecním
úřadě se zaměřením na nový insolvenční zákon“.
29

 Poskytoval metodickou pomoc obcím I., II. a III. typu v oblasti veřejného opatrovnictví,
z důvodu chybějícího zákona o veřejném opatrovnictví.
 Realizoval on-line 1 metodickou poradu v oblasti veřejného opatrovnictví.
 Realizoval 4 plánované kontroly výkonu přenesené působnosti na obcích I., II. a III. stupně
zaměřených na výkon činností veřejného opatrovnictví a agendy podle zákona
č. 106/1999 Sb. (Žatec, Litvínov, Krupka, Klášterec nad Ohří).
 Realizoval 5 metodických dohlídek v oblasti veřejného opatrovnictví (Petrohrad, Chřibská,
UMO Neštěmice, Šluknov, Řehlovice).
 Je jedním z členů pracovní skupiny za Oblast sociální pomoci – mentálně postižení občané,
jenž působí v rámci komunitního plánování města Ústí nad Labem, kde je i jedním
z hodnotitelů žádostí o dotaci.
 Aktivně se účastnil dvoudenního mezikrajského workshopu metodiků pro veřejné
opatrovnictví v Hradci Králové.
 Koordinátor pro romské záležitosti se podílel na koordinaci zástupců veřejné správy,
nevládních neziskových organizací a dalších aktérů, monitoroval vývoj sociálně
vyloučených lokalit a migrační trendy sociálně vyloučených obyvatel.
 Zajišťoval metodickou podporu romským poradcům, terénním sociálním pracovníkům
a zástupcům NNO – bylo realizováno 1 společné prezenční setkání a 1 vzdělávací seminář
pro pracovníky obcí a NNO. Realizoval 5 kontrol přenesené působnosti (na obcích
s rozšířenou působností) ve vztahu k dodržování ustanovení § 6 odst. 8 zákona č. 273/2001
Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů.
 Zastupoval kraj v Monitorovacím výboru Agentury pro sociální začleňování. Rovněž byl
členem Pracovní skupiny krajských koordinátorů a podílel se na činnosti Výboru pro
národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje.
 Spolupracoval s odborem sociálního začleňování MMR, který působí v řadě sociálně
vyloučených lokalit Ústeckého kraje, kde působí v rámci koordinovaného přístupu
k sociálně vyloučeným lokalitám a účastnil se lokálních partnerství v kraji.
 Ve spolupráci s Pracovní skupinou pro sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje se
podílel na řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách v kraji.
 Hodnotil žádosti o dotaci v rámci dotačních programů Úřadu vlády ČR (Prevence sociální
vyloučení a komunitní práce 2022, Podpora terénní práce 2022.
 Účastnil se jednání pracovní skupiny za oblast sociální pomoci a péče o nezaměstnané
a osoby ohrožené sociálním vyloučeným v rámci komunitního plánování města Ústí nad
Labem.
 Postupně realizoval 2 projekty podpořené z Programu prevence kriminality na místní
úrovni 2021: „Ústecký kraj – Vzdělávání seniorů – větší bezpečí pro seniory – 2021“ a
„Ústecký kraj – Podpora prevence kriminality v kraji – 2021“.
 V rámci výše uvedeného projektu „Ústecký kraji – Vzdělávání seniorů – větší bezpečí pro
seniory – 2021“ realizoval 3 vzdělávací dny pro seniory „Vzdělávání pro posluchače
projektu Třetí věk – prevence v praxi“ v Lounech a v Kadani.
 V rámci projektu „Ústecký kraj – Podpora prevence kriminality v kraji – 2021“ realizoval
9 vzdělávacích dní s 7 aktivitami pro odborníky v této problematice: konferenci „Domácí
násilí pod lupou, 15 let prevence v Ústeckém kraji“, 2 dvoudenní semináře „Děti v pasti
sociálních sítí“, seminář „Práce s dětmi ohroženými domácím násilím“, kulatý stůl
„Závažná trestná činnost mládeže“, seminář „Základy problematiky závislostního chování“
a seminář „Úvod do problematiky práce s rodiči v kontextu závislého chování“.
 Připravoval podklady pro podání projektu do Programu prevence kriminality na místní
úrovni 2022: „Ústecký kraj – Občané Ústeckého kraje o kriminalitě a prevenci – 2022“.
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 Realizoval k tématu prevence kriminality a drogové problematiky třídenní metodickou
podporu kolegy z Pardubického kraje.
 Organizoval jednání manažerů prevence kriminality obcí Ústeckého kraje. Jednání
proběhlo prostřednictvím videokonference.
 Koordinoval a vedl obce Ústeckého kraje v oblasti prevence kriminality.
 Účastnil se jako jeden z členů Koordinační skupiny Magistrátu města Ústí nad Labem za
oblast sociální pomoci a péče o děti, mládež a rodinu. Jednání byla organizována
prostřednictvím videokonference distanční formou.
 Aktivně se účastnil setkání krajských manažerů prevence kriminality. Jednání proběhlo
distanční formou.
 Aktualizoval Bezpečnostní analýzu Ústeckého kraje.
 Monitoroval počet klientů v Integračním azylovém středisku Předlice.
 Koordinoval a metodicky vedl obce a další partnery v rámci protidrogové politiky kraje.
 Realizoval aktivity v souvislosti s opatřeními a cíli dokumentu protidrogové politiky kraje
Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje na období 2020-2023 a průběžně vyhodnotil
plnění nastavených opatření za rok 2021, které předložil na vědomí orgánům ÚK.
 Zastupoval kraj ve Výboru zástupců regionů – poradním orgánu Rady vlády pro koordinaci
protidrogové politiky Úřadu vlády ČR.
 Zastupoval kraj v rámci dotačního řízení Úřadu vlády ČR „Protidrogová politika 2022“
(hodnocení žádostí, obhajoby projektů).
 Realizoval 1 setkání pracovní skupiny protidrogové politiky Ústeckého kraje.
 Realizoval 1 metodické setkání pro místní protidrogové koordinátory obcí.
 Uspořádal setkání na téma Primární prevence v ÚK, především v oblasti adiktologie.
 Realizoval akreditovaný seminář „Gambling v praxi“ určený pro pracovníky
adiktologických služeb a pracovníky obcí.
 Vyhodnotil dotační program na podporu protidrogových služeb „Podpora Ústeckého kraje
na sociální služby protidrogové politiky 2022“.
 Zajišťoval stáž pro kolegu z Pardubického kraje za protidrogovou oblast a prevenci
kriminality (adiktologické služby, SVL, obce).
 Účastnil se Koordinačních skupin Magistrátu města Ústí nad Labem za oblast sociální
pomoci a péče o osoby ohrožené užíváním návykových látek a dalšími formami
závislostního chování a za oblast péče o osoby duševně nemocné (online).
 Průběžně byly realizovány pro obce a obecní úřady metodické porady na všech úsecích
působnosti odboru SV (sociální péče, sociálně-právní ochrana dětí, sociální práce
a prevence, prevence kriminality, integrace romské komunity apod.).
 Připomínkoval právní předpisy vztahující se k sociální oblasti.
 Aktivně zastupoval kraj v Řídícím orgánu i pracovních skupinách v rámci integrovaného
nástroje ITI pro Ústecko-chomutovskou aglomeraci.
 Vedl a zajišťoval jednání sociální komise Euroregionu Krušnohoří.
 Zodpovídal dotazy odborné i laické veřejnosti – telefonicky, písemně i při osobních
jednáních v oblastech činnosti oddělení sociální práce.
V rámci oddělení plánování a registrace sociálních služeb
 Připomínkoval legislativní návrhy změn zaslané Ministerstvem práce a sociálních věcí.
 Zveřejňoval veřejnou podporu v registru de minimis.
 Zpracovával materiály do jednání orgánů Ústeckého kraje ve své kompetenci.
 Zodpovídal dotazy odborné i laické veřejnosti – telefonicky, písemně i při osobních
jednáních ve své kompetenci.
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 Průběžně kontroloval a uveřejňoval cca 220 smluv včetně dodatků, uzavřených v rámci
odboru, do informačního systému Registru smluv prostřednictvím spisové služby E-Spis.
 Zpracoval a distribuoval informační materiály pro poskytovatele sociálních služeb z oblasti
změn právních norem, vykazování dat apod.
 Průběžně distribuoval poskytovatelům sociálních služeb doporučené postupy a další
dokumentaci ústředních orgánů k problematice COVID-19.
 Vyřizoval stížnosti v oblasti poskytování sociálních služeb.
 Realizoval projekt „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3“ (dále jen „POSOSUK
3“).
 Realizoval 15 kontrol použití dotace za účelem stanoveným ve Smlouvě o poskytnutí
neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb, komunikace s poskytovateli zapojenými
do projektu POSOSUK 3.
 Realizoval 12 akreditovaných kurzů pro zaměstnance služeb zapojených do POSOSUK 3.
 Poskytoval průběžnou metodickou podporu při aktualizaci vnitřních pravidel v rámci
standardů kvality sociálních služeb u příspěvkových organizací v oblasti sociální.
 Poskytoval průběžnou metodickou podporu v rámci zavádění standardů kvality sociálních
služeb poskytovatelům sociálních služeb v Ústeckém kraji.
 Předložil podklady k vyhlášení a k vyhodnocení dotačního programu „Podpora Ústeckého
kraje na sociální služby 2022 – malý dotační program“ orgánům KÚÚK.
 Uzavřel s poskytovateli sociálních služeb 83 smluv v rámci dotačního programu „Podpora
Ústeckého kraje na sociální služby 2022 – malý dotační program“.
 Administroval veřejnou zakázku malého rozsahu v Katalogu sociálních služeb Ústeckého
kraje k rozšíření dalších funkcionalit včetně dotačního programu s názvem „Podpora
rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji“.
 Spravoval Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji - zaváděl nové poskytovatele s jejich
registrovanými službami, upravoval a narovnával vložená základní data, odstraňoval
duplicity, namátkově kontroloval záznamy o službách, metodicky vedl poskytovatele,
prováděl export dat z Katalogu pro potřeby celého odboru, ze strany veřejnosti odpovídal
na poptávky po službě.
 V aplikaci Katalogu do záložky „Aktuality“ a „Úvod“ vkládal informace pro poskytovatele
sociálních služeb – výzva k podávání žádostí, připomínkové řízení a zveřejnění ke
strategickým dokumentům Akční plán rozvoje sociálních služeb ÚK, Základní a Rozvojové
sítě sociálních služeb ÚK apod. Současně tyto informace rozesílal poskytovatelům
elektronickou poštou.
 Doplňoval obsah v sekci „Senioři a Handicapovaní“ na webových stránkách Ústeckého
kraje.
 Doplňoval obsah v sekci „Rodinná politika“ na webových stránkách Ústeckého kraje.
 Scházel se s pracovní skupinou rodinné politiky Ústeckého kraje, spolupracoval
s organizací Sít pro rodinu, z. s..
 Účastnil se on-line jednání Celorepublikové platformy rodinné politiky na Ministerstvu
práce a sociálních věcí.
 Účastnil se on-line jednání na Ministerstvu práce a sociálních věcí k tématu Financování
sociálních služeb v OPZ+.
 Účastnil se online jednání na Ministerstvu práce a sociálních věcí k tématu Metodika pro
zjišťování dostupnosti sociálních služeb pro osoby s poruchou autistického spektra.
 Hodnotil dotační program a účastnil se koordinačních skupin v rámci komunitního
plánování města Ústí nad Labem.
 Aktivně se účastnil jednání s poskytovateli v souvislosti s reformou psychiatrické péče pro
cílovou skupinu děti.
32

 Realizoval dotační program „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji“.
 Uspořádal setkání koordinátorů komunitního plánování.
 Uspořádal tři metodická setkání k vyhodnocení procesu zavádění požadavků Ústeckého
kraje na pečovatelské služby a služby osobní asistence.
 Připravil a schválil projektový záměr na projekt „ROSPÚK“ a „Multidisciplinarita“.
 Doplňoval obsah v sekci „Plánování a síť sociálních služeb“ na webových stránkách
Ústeckého kraje.
 Provedl 10 metodických návštěv u poskytovatelů sociálních služeb pečovatelská služba
a osobní asistence v souvislosti s vizemi a požadavky Ústeckého kraje (např. používání
Regionální karty sociálních služeb Ústeckého kraje, nastavení časové dostupnosti služby,
apod.), které byly zpracovány tak, aby postihovaly žádoucí procesy a kvalitativní
směřování dostupnosti sociálních služeb zařazených do základní sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje. Tímto chce kraj zajistit dostupnost sociálních služeb a efektivní využití
finančních prostředků z veřejných rozpočtů.
 Účastnil se jednání Řídícího výboru Strategie reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji.
 Zajišťoval metodickou podporu koordinátorů plánování rozvoje sociálních služeb
na obcích.
 Uskutečnil jednání se všemi poskytovateli sociálních služeb, kteří chtěli žádat o změnu
v Základní nebo Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.
 Uskutečnil jednání s vedoucími pracovní skupiny regionů pro plánování a rozvoj sociálních
služeb v Ústeckém kraji.
 Řešil dotazy ze strany poskytovatelů sociálních služeb k procesu aktualizace sítě
a k pozastavení rozšiřování Základní sítě sociálních služeb.
 Zpracoval Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji s účinností od
1. 1. 2022.
 Zpracoval doručené žádosti v rámci 2. kola aktualizace Základní a Rozvojové sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje.
 Zpracoval aktualizovanou Základní a Rozvojovou síť sociálních služeb Ústeckého kraje na
období 2022 - 2024 s účinností od 1. 1. 2022.
 Zpracoval Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ÚK 2022 – 2024.
 Provedl 7 monitoringů sociálních služeb.
 Vydal poskytovatelům sociálních služeb zařazeným do Základní a Rozvojové sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje Dodatky k Pověření k zajištění dostupnosti sociálních
služeb a Dodatky k Podmíněným pověřením k zajištění dostupnosti sociálních služeb
s celkovým počtem 16.
 Vydal 24 souhlasných stanovisek poskytovatelům sociálních služeb k výzvám do
Integrovaného regionálního operačního programu OPZ.
 Předložil Zastupitelstvu Ústeckého kraje 3 žádosti o vydání budoucího příslibu na zařazení
služeb do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.
 Zajišťoval kompletní agendu registrací poskytovatelů sociálních služeb (včetně vedení
elektronického registru poskytovatelů sociálních služeb a konzultací s poskytovateli
sociálních služeb).
 Ve věci registrací sociálních služeb vydal 79 rozhodnutí, včetně rozhodnutí o změnách
registrace a zrušení registrace. Jednalo se celkem o 97 sociálních služeb a 17 změn názvu
poskytovatele či jeho statutárního orgánu.
 Ve věci správních přestupků šetřil v 8 případech porušení povinnosti stanovené zákonem
o sociálních službách.
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 Před vydáním rozhodnutí provedl 15 místních šetření u 13 poskytovatelů, přičemž počet
místních šetřeních ve sledovaném období je negativně ovlivněn zaváděním preventivních
opatření proti šíření onemocnění COVID-19 a následným vyhlášením nouzového stavu.
 Zpracoval plány kontrol plnění registračních podmínek, včetně jejich následného
vyhodnocení, a provedl 6 kontrol plnění podmínek stanovených pro registraci
u poskytovatelů sociálních služeb (jedná se celkem o 16 sociálních služeb). Jedna z kontrol
byla z důvodu karantény kontrolovaného subjektu a nemožnosti vykonat kontrolu v místě
poskytování sociálních služeb prozatím nedokončena (jedná se celkem o další 2 sociální
služby).
 Provedl 1 kontrolu dle § 82b zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, tj. provedl posouzení, zda kontrolovaná osoba poskytuje sociální
služby bez oprávnění k jejich poskytování či nikoliv (kontrola je prováděna u fyzických
a právnických osob, kterým rozhodnutí o registraci nebylo vydáno, přesto však skutečnosti
nasvědčují tomu, že sociální služby jsou jimi poskytovány).
V rámci oddělení finančního řízení, kontroly a zřizovatelských funkcí
 Zpracovával materiály do jednání orgánů Ústeckého kraje ve své kompetenci.
 Poskytoval metodickou podporu v rámci dotačních programů „Podpora sociálních služeb
v Ústeckém kraji 2021“ a „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3“.
 Administroval dofinancování poskytovatelů sociálních služeb a následné uzavírání smluv
a vyplacení přidělených finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021“.
 V souladu s metodikou Ústeckého kraje vyzýval poskytovatele k propočtu
předpokládaných nedočerpaných finančních prostředků a jejich následnému vrácení.
Vrácené finanční prostředky dále rozděloval v rámci individuálního dofinancování
poskytovatelů sociálních služeb.
 Administroval žádosti poskytovatelů sociálních služeb o snížení povinného podílu
spolufinancování pro rok 2022.
 Zpracovával finanční modely sociálních služeb do SPRSS ÚK 2022 – 2024.
 Připravoval změnu Metodiky pro dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém
kraji 2021“ a „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3“.
 Zpracoval žádosti poskytovatelů sociálních služeb o převod přidělené části dotace mezi
službami.
 Zpracoval plán kontrolní činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje na I. pololetí roku 2022
pro oblast veřejnosprávních kontrol na místě dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.
 Realizoval celkem 16 finančních kontrol v rámci dotačních programů „Podpora sociálních
služeb v Ústeckém kraji“, „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby – malý dotační
program“, „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3“ „Podpora vybraných
sociálních služeb v Ústeckém kraji“ a „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby
protidrogové politiky“.
 Vyřizoval a kontroloval hlášení změn a hlášení změn v rozpočtu sociální služby, včetně
změn v rozpočtech sociální služby z důvodu převodu finančních prostředků ze služby na
službu v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v ústeckém kraji 2021“.
 Vyřizoval četné dotazy týkající se administrace programů „Podpora sociálních služeb
v Ústeckém kraji 2021“, „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3“
a dotazy k dofinancování sociálních služeb.
 Spolupracoval na aktivitách týkajících se realizace projektu POSOSUK 3.
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 Administroval vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji
2022“.
 Zpracoval a hodnotil žádosti poskytovatelů sociálních služeb v rámci dotačního programu
„Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022“.
 Administroval návratnou finanční výpomoc pro poskytovatele sociálních služeb na
překlenutí financování v prvních měsících roku 2022.
 Administroval podání žádosti na Ministerstvo zdravotnictví do dotačního programu pro
financování sociální části CDZ a MDT pro rok 2022.
 Zpracovával požadavek na informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Zákona o svobodném
přístupu k informacím.
 Zpracovával požadavky na informace pro MPSV a další resorty státní správy včetně
jednotlivých krajů České republiky.
 Pracovníci oddělení se účastnili porad a konzultací k žádostem poskytovatelů sociálních
služeb o zařazení služby do Základní a Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.
 Administroval kroky ve vztahu k podpořené žádosti o dotaci v rámci Programu 013 310_
Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb cíl 4 Podpora mobility.
 Administroval kroky ve vztahu k podpořené žádosti o dotaci v rámci Programu 013 310_
Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb cíl 2 – Zkvalitnění
stávajících pobytových zařízení sociálních služeb, vedoucí zejména k naplnění materiálně
technických standardů sociálních služeb
 Zpracoval podklady pro rozpočet pro rok 2022 za odbor sociálních věcí.
 Zpracoval údaje k rozpočtům pro rok 2022 a střednědobým výhledům na roky 2023 a 2024
příspěvkových organizací v gesci odboru sociálních věcí. Zajišťoval výkon zřizovatelských
funkcí kraje ve vztahu k 13 příspěvkovým organizacím v oblasti sociální. Zajišťoval
podklady pro
schvalování
veřejných
zakázek
příspěvkových
organizací
dle zřizovací listiny čl. XII bod 10 – b) až e).
 Zajišťoval veškeré organizační činnosti spojené s investiční výstavbou a veřejnými
zakázkami nad rámec p. o. (kompletní agenda = zpracování materiálů od p. o., vypracování
materiálů pro projednání ke svodnému politikovi nebo do RÚK vč. projednání
s pracovníkem oddělení veřejných zakázek KÚ, oznámení výsledku na p. o., účast na
jednání hodnotící komise na p. o.).

ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ A KRAJSKÝ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
 Prováděl dozor nad výkonem přenesené působnosti na obecních úřadech dle schváleného
plánu kontrol na úseku přestupků, evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních
dokladů, matrik, jména a příjmení, vidimace a legalizace, registrovaného partnerství,
evidence válečných hrobů. Dále prováděl dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí u
obecních živnostenských úřadů, a to na úseku živnostenského podnikání, na úseku evidence
zemědělských podnikatelů. Kromě výše uvedených kontrol vykonával dozor na výkon
přenesené působnosti na úseku poskytování informaci dle zákona o svobodném přístupu
k informacím. Celkem bylo za 2. pololetí roku 2021 provedeno 35 kontrol na výkon
přenesené působnosti. Výkon přenesených působností u kontrolovaných obcí je většinou na
dobré úrovni. V průběhu prováděných kontrol byla prováděna i konzultační činnost.
 Uskutečnil 7 konzultací na úseku matriky včetně zkoušek, 2 porady matrikářek,
1 konzultační den na úseku vidimace a legalizace, 2 konzultace na úseku přestupků,
1 konzultační den na úseku živnostenského podnikání, zpracoval 2 metodiky na úseku
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evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, 3 metodiky na úseku
přestupků, 1 metodiku na úseku veřejnoprávních smluv, 6 metodik na úseku živnostenského
podnikání a 2 rozsáhlé metodiky k agendě voleb. Mimo tato školení a porady je poskytována
metodická pomoc obcím na úseku přestupků, evidence obyvatel, občanských průkazů,
cestovních dokladů, matrik, jména a příjmení, vidimace a legalizace, registrovaného
partnerství, válečných hrobů, živnostenského podnikání a podnikání v oblasti zemědělství
a na úseku voleb prostřednictvím telefonů, e-mailů apod. Rozhodoval o odvolání (případně
o přezkumu) v případech rozhodnutí obcí zejména na úseku přestupků, zrušení údaje o místě
trvalého pobytu, matrik, jména a příjmení, živnostenského podnikání, neposkytnutí
součinnosti při provádění kontrol a pokut podle zákona o obcích. Za 2. pololetí roku 2021
bylo vydáno 83 rozhodnutí v odvolacím a přezkumném řízení, 13 rozhodnutí o souhlasu
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy a 1 rozhodnutí – nesouhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy, ve 30 případech bylo rozhodnuto o změně příslušnosti k projednávané věci. Bylo
řešeno 10 stížností na úseku přestupků. Ve 20 případech byla vyřízena různá podání na
úseku přestupků. Dále bylo vydáno 406 osvědčení o státním občanství, u 73 osob došlo
k nabytí státního občanství prohlášením, u 83 osob došlo k nabytí státního občanství
udělením, 2 osoby státní občanství pozbyly. Celkem bylo zrealizováno 6 termínů
slavnostních složení státoobčanských slibů. Bylo provedeno 1 034 ověření podpisů a listin.
Bylo vyřízeno 60 žádostí o údajích uváděných ve sbírce listin. Nahlížení do sbírky listin
bylo uskutečněno v 6 případech. Došlo k ověření 135 matričních dokladů pro použití
v cizině.
Bylo provedeno 81 kontrol na dodržování zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů (zákon o cenách), 8 kontrol na dodržování zákona č. č. 40/1995 Sb.,
o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění
a 28 kontrol na vyúčtování veřejných sbírek dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných
sbírkách, ve znění pozdějších předpisů (zákon o veřejných sbírkách). Bylo provedeno
vyúčtování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a do obecních
zastupitelstev obce Malíč a Lužice, Most a Litoměřice.
V prvním stupni rozhodl v 5 případech o uložení sankcí za porušení zákona o cenách
(pokuty ve výši 40.000 Kč), ve 2 případech bylo rozhodnuto o uložení pokuty za
neposkytnutí součinnosti a ve 4 případech byly uloženy sankce za porušení zákona
o veřejných sbírkách.
Zpracoval přehledy o nových právních předpisech, které se týkají živnostenského
podnikání, evidence zemědělských podnikatelů a předpisů souvisejících s podnikáním
a zaslal je na obecní živnostenské úřady včetně úplného znění těchto předpisů, současně
zpracoval některé problematické otázky v oblasti matrik a zaslal je na matriční úřady.
V rámci přípravy voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky poskytoval
metodiku k přípravě těchto voleb (včetně realizace „covidových“ voleb) a prováděl
registrace kandidátních listin. V průběhu voleb prováděl kontrolu volebních místností na
celém území Ústeckého kraje. Při volbách do obecního zastupitelstva obce Malíč a Lužice
poskytoval metodickou pomoc při přípravě a průběhu voleb a současně v době voleb dne
18. září 2021 a 11. prosince 2021 provedl kontrolu volebních místností.

ODBOR PODPORY PODNIKÁNÍ, INOVACÍ A TRANSFORMACE
 Administroval individuální dotace z Fondu Ústeckého kraje, včetně kontroly žádostí
o příspěvek a došlých vyúčtování dotací. Přijato bylo 57 žádostí o celkovém finančním
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objemu 12 030 tis. Kč, uzavřeno bylo 22 smluv o poskytnutí investičních a neinvestičních
dotací v celkovém finančním objemu 3 881 tis. Kč.
Zajišťoval průběžné individuální konzultace se žadateli o příspěvek z Fondu ÚK
a s příjemci dotací z Fondu ÚK (především telefonicky a elektronicky).
Zajišťoval kompletní agendu Pracovní skupiny hejtmana a operativně řešil úkoly zadané
pracovní skupinou.
Průběžně prováděl kontrolu zaslaných vyúčtování týkajících se Programu na zmírnění
následků koronaviru pro OSVČ.
Připravoval podklady ekonomickému odboru k problémovým příjemcům, kteří nesplnili
své povinnosti v rámci uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace pro OSVČ.
Zajišťoval kompletní agendu v rámci probíhající 117. výzvy Státního fondu životního
prostředí ČR (SFŽP ČR) Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 v souladu
s Prioritní osou 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech - „Kotlíková dotace –
4. výzva Ústeckého kraje“, tj. Evaluační tabulky, monitorovací zprávy, měsíční hlášení,
žádosti o platbu, zprávy o realizaci atd.
Na základě navýšení alokace projektu o více než 16 mil. Kč a po úpravě podmínek
Dotačního programu připravil elektronickou žádost. Vyhlásil 2. kolo příjmu žádostí
o poskytnutí dotace. Ve 2. kole příjmu žádostí přijal celkem 400 žádostí a provedl jejich
hodnocení.
V rámci 1. výzvy kotlíkových dotací v ÚK provedl 8 veřejnosprávní kontrolu v době
udržitelnosti. V rámci 4. výzvy kotlíkových dotací v ÚK provedl 22 veřejnosprávních
kontrol před vyplacením dotace.
Provedl hodnocení 400 žádostí o poskytnutí dotace, 422 závěrečných zpráv. Uzavřel
611 smluv o poskytnutí kotlíkové dotace. Vyplatil 464 dotací ve finančním objemu
53 805 tis. Kč. Do Rady Ústeckého kraje předáno k rozhodnutí o poskytnutí dotace
174 žádostí a 74 žádostí založeno do zásobníku.
Zpracoval opakovaně připomínky k návrhu nové výzvy Kotlíkových dotací v dalším
programovacím období OPŽP 2021 - 2027. K připravované nové výzvě Kotlíkových dotací
v roce 2022 zpracoval a vyhlásil elektronickou Anketu na internetových stránkách ÚK ke
zjištění absorpční kapacity (průzkum zájmu) v Ústeckém kraji.
Pro obce a města v Ústeckém kraji průběžně zpracovával a aktualizoval přehledy
realizovaných dílčích projektů v jejich území pro účely vykazování kotlíkových půjček.
V rámci Programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných
těžebních společností v Ústeckém kraji (tzv. 18 ekomiliard) průběžně zajišťoval
metodickou podporu obcím při přípravě a realizaci a projektů.
Zastupoval ÚK na jednání mezirezortní komise k řešení ekologických škod.
Zúčastnil se jednání hodnotících komisí v režimu per rollam pro zakázky realizované
Ministerstvem financí ČR v rámci programu 18 ekomiliard.
Zastupoval ÚK na kontrolních dnech staveb realizovaných na území ÚK v rámci
18 ekomiliard.
Zajistil správu databáze ww.15miliard.cz s aktuálními údaji o čerpání 18 ekomiliard.
Zastupoval Ústecký kraj v Lokálních řídících výborech Fondu malých projektů
euroregionů Labe a Krušnohoří.
Zajišťoval udržitelnost projektu “Přírodovědné vzdělávání – Moderní výuka na středních
a základních školách se začleněním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“
a projektu „Technické vzdělávání – Systémové řešení technického vzdělávání na úrovni
základního a středního školství“, které byly podpořeny z Integrovaného regionálního
operačního programu.
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 Zajišťoval realizaci projektu „KAP – Ústecký kraj“ (KAP ÚK), který byl podpořen
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (rozpočet 23,5 mil. Kč).
 V rámci projektu KAP ÚK zastupoval Ústecký kraj v Řídících výborech Místních akčních
plánů, na územní dimenzi průběžně zveřejňoval Strategické rámce MAP, zajistil vzdělávání
pro 18 vedoucích pracovníků škol v rozsahu 13 hod., administrativně zajistil zpracování
monitorovacích zpráv včetně žádostí o platbu projektu, organizačně a technicky (včetně
řízení) zajišťoval činnost Pracovní skupiny Vzdělávání při Regionální stále konferenci
Ústeckého kraje, provozoval komunikační platformu v aplikaci Facebook, zajišťoval
setkávání minitýmů, zajistil sběr projektových záměrů do Souhrnného rámce pro investice
do infrastruktury.
 Připravil a předložil žádost o podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
na realizaci projektu KAP III – Ústecký kraj.
 Zajišťoval realizaci projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“
(ÚK IKAP A2 ), který byl podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
(rozpočet 183,6 mil. Kč).
 V rámci projektu ÚK IKAP A2 uspořádal 9 odborných metodických setkání učitelů,
udržoval zřízenou půjčovnu pomůcek pro školy, zorganizoval 50 výjezdů centra kolegiální
podpory prezenční i online formou, zajistil provoz Centra virtuálního prototypování UJEP
(CVP). V rámci CVP byly realizovány 2 kurzy 3D tisku. Ve spolupráci s UJEP byly
realizovány 2 akreditované kurzy DVPP zaměřené na informatiku a 1 akreditovaný kurz
DVPP zaměřený na matematiku. Zajistil Kurzy 3D tisku pro žáky SŠ/ZŠ (prezenční
i online). Ve zřízených Technických klubech (TK) v 17 městech Ústeckého kraje, které jsou
zaměřeny na robotiku a programování, řemeslo a kreativitu a na podporu logického
a technického myšlení, došlo k nákupům vybavení a pomůcek do TK. V každé oblasti byly
zřízeny: Zájmové vzdělávání – kroužky (pro děti a žáky), Otevřené dílny (pro veřejnost,
rodiče s dětmi atd.), Výukové programy (pro děti a žáky). Tyto aktivity probíhaly prezenčně,
poté je některé Technické kluby převedly do online formy. Zajistil dopravu na 83 tematicky
zaměřených exkurzí pro MŠ, ZŠ a SŠ v ÚK. Administrativně zajistil zpracování
monitorovací zprávy včetně žádosti o platbu projektu. V říjnu realizoval vzdělávací veletrh
pro odbornou i laickou veřejnost. V rámci Stacionárního centra kolegiální podpory
probíhaly vzdělávací kurzy pro pedagogické pracovníky zaměřené na matematiku, logiku,
digitální gramotnost, čtenářskou gramotnost, fyziku, biologii a přírodovědu. Celkem
proběhlo 8 vzdělávacích kurzů.
 Zajišťoval realizaci projektu „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“ (ÚK
IKAP B2), který byl podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
(rozpočet 98,6 mil. Kč).
 V rámci projektu ÚK IKAP B2 realizoval: jednání odborných metodických skupin SV
5 x, semináře pro asistenty pedagoga 2 x, semináře pro pedagogy vzdělávající nadané žáky
2 x, setkání pracovní skupiny pedagogů vzdělávajících nadané žáky 1 x, setkání pracovní
skupiny Individuální pomoc učitelům při práci s žáky se SVP 2 x, kazuistické semináře pro
pedagogy a odbornou veřejnost 2 x, setkání pracovní skupiny Podpora škol a kazuistické
semináře 2 x, Pedagogické dny 2 x, setkání pracovní skupiny KARIPO 1 x, letní školu pro
pedagogy 1 x, letní školu pro asistenty pedagoga 1 x, veletrh „Jak na společné vzdělávání“
1 x. Dále probíhal monitoring předčasných odchodů ze vzdělávání (regionální šetření) na
min. 70 SŠ a 157 ZŠ, analýza využívaných postupů kariérového poradenství (Inovativní
KARIPO) na 3 ZŠ, realizace logopedických klubů na 30 ZŠ, systematická přímá práce
s žáky v oblasti kariérového poradenství (za pomoci speciálního SW) na 37 ZŠ, tvorba
strategického plánu pro vytváření podmínek pro realizaci společného vzdělávání na 21 ZŠ,
přímá podpora žáků v rámci prevence školního neúspěchu a předčasného ukončení
vzdělávání (činnost koordinátorů společného vzdělávání) na 21 ZŠ, přímá podpora žáků
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s mentálním postižením, poruchou autistického spektra nebo speciálně vzdělávacími
potřebami (činnost koordinátorů SPC) na 30 MŠ/ZŠ.
Zajišťoval realizaci projektu „Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II“
(SMART II – ÚK ), který byl podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání (rozpočet 43,1 mil. Kč).
V rámci projektu SMART II – ÚK administrativně zajistil zpracování 4. monitorovací
zprávy včetně žádosti o platbu, zajišťoval kompletní správu vyhlášených dotačních
programů „Asistenční vouchery Ústeckého kraje“ ve znění pozdějších aktualizací,
„Podpora a stabilizace mladých vědeckých pracovníků Ústeckého kraje“ a „Podpora
a stabilizace mladých vědeckých pracovníků Ústeckého kraje se zaměřením na
komercializaci výsledků výstupů“, zajistil účast Ústeckého kraje na Mezinárodním
strojírenském veletrhu Brno 2021, který se konal ve dnech 8. – 12. 11. 2021, zajišťoval
propagaci projektu a Ústeckého kraje na marketingových akcích (veletrhy, workshopy,
akce pořádané VŠ, komorami apod.) zaměřených na podporu rozvoje inovačního prostředí
Ústeckého kraje, připravil a předložil ke schválení Krajskou radou pro
konkurenceschopnost Ústeckého kraje Akční plán RIS3 strategie Ústeckého kraje 2022.
Zajišťoval činnost Krajské rady pro konkurenceschopnost Ústeckého kraje.
Zajišťoval kompletní agendu dotačního programu „Podpora začínajících podnikatelů
v Ústeckém kraji pro rok 2021“, včetně online semináře pro žadatele a příjemce. V rámci
dotačního programu bylo pro letošní rok přijato 73 žádostí o dotaci, z toho 69 žádostí
splnilo formální náležitosti. Podpořeno bylo 47 žadatelů. Provedl 9 veřejnosprávních
kontrol na místě u příjemců dotace.
Zpracoval a předložil ke schválení orgány Ústeckého kraje aktualizovanou dokumentaci
dotačního programu „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2022“.
Spravoval databázi www.invest-uk.cz, aktualizoval zadané nabídky pro potencionální
investory v Ústeckém kraji.
Spravoval aplikaci www.onestopshop-uk.cz jako jednotné kontaktní místo pro podnikatele
z Ústeckého kraje.
Naplňoval smlouvu o spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Ústeckého kraje, z. s..
Zajišťoval správu, vkládání dat a aktualizaci informací na webové stránky „Zažij změnu –
Ústecký kraj jinak” http://zazijzmenu.cz/, a facebook/Zazij zmenu.
Průběžně mapoval souhrnné informace o stavu přípravy nového programového období
s vazbou na Uhelné regiony.
Spolupracoval na přípravě strategického projektu ÚK „Transformační centrum Ústeckého
kraje“ – zajištění externí spolupráce při přípravě projektu, zajištění zakázek na administraci
architektonické soutěže a geodetického průzkumu areálu budoucího Transformačního
centra Ústeckého kraje.
Zúčastnil se pravidelných koordinačních schůzek s MMR, MŽP a kraji (MSK, KVK)
k agendě Fondu pro spravedlivou transformaci a přípravě Operačního programu
Spravedlivá transformace.
Zajišťoval projektový management u 7 projektů na dodávky rekuperací pro SŠ v ÚK –
zadávací řízení, komunikace s poskytovatelem dotace SFŽP, administrátorem VZ a ÚOHS.
Prováděl průběžný monitoring přípravy strategických projektů pro OPST – organizace
jednání, konzultace s nositeli projektů, komunikace s MŽP, SFŽP.
Účast a prezentace Plánu transformace ÚK na jednáních Vodíkové platformy ÚK, HSRÚK,
pracovních skupinách RSK ÚK, Transformační platformě MMR, tematických pracovních
skupin MŽP k přípravě OPST.
V rámci problematiky uplatnění finančních nástrojů v OP ST probíhalo jednání se zástupci
Národní rozvojové banky.
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 Zajistil se jednání Komise pro energetiku Rady Ústeckého kraje a také Komise pro vědu,
výzkumu a inovace (SmartRegion) Rady Ústeckého kraje.
 Zpracoval koncept zastřešujících projektů v rámci OPST .
 Připravil souhrnné podklady pro MMR ke strategickým projektům pro OPST.
 Připravil podklady pro prezentaci strategických projektů v krajských novinách Ústeckého
kraje (září až prosinec 2021).
 Zajistil prezentaci OP ST na workshopu pro veřejnost (30. 11. 2021), konaného za
spolupráce zástupců MMR a MŽP ve spojitosti s transformací Ústeckého kraje.
 Zajistil zapojení Ústeckého kraje do „Regional Pillar Hydrogen Valleys“.
 Zajišťoval udržitelnost projektu RSK UK z OP TP.
 Zajišťoval udržitelnost projektu Smart akcelerátor pro Ústecký kraj financovaného
z OPVVV. Byla předložena 3. zpráva o udržitelnosti na ŘO OPVVV.
 Zpracoval podkladové materiály a podal monitorovací zprávu a žádost o platbu za projekt
RSK III z OP TP, zpráva byla schválena a proplacena.
 Připravil projektovou žádost pro projekt RSK IV pro roky 2022-23 z Operačního programu
Technická pomoc.
 Realizoval a naplňoval projekt RSK ÚK III, včetně správy, administrace a průběžné
aktualizace webu rsk.uk.
 Organizačně zajistil jednání Regionální stálé konference Ústeckého kraje (RSK), částečně
osobní, částečně ve virtuálním prostoru.
 Vykonával činnost sekretariátu RSK.
 Organizačně zajistil a účastnil se jednání pracovních skupin při RSK.
 Spolupracoval s řídícími orgány operačních programů při přenosu informací pro členy RSK
a členy pracovních skupin RSK. Účastnil se pravidelných setkání sekretariátů RSK.
 Zajistil a zpracoval podklady na jednání Národní stálé konference a zúčastnil se jednání.
 Spolupracoval s MMR v rámci tvorby a plnění Databáze projektových záměrů.
 Spolupracoval s MMR v rámci pracovní skupiny Databáze strategií.
 V pozici Lead partnera realizoval mezinárodní projekt RFC – Recapture The Fortress Cities
z programu meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE. V rámci projektu byla
uskutečněna řada setkání s projektovými partnery, s ohledem na epidemiologickou situaci
převážně ve virtuálním prostoru. Byla ukončena 4. perioda projektu včetně monitorovací
zprávy. V rámci projektu zajistil rozšíření mezinárodní spolupráce o Universitu Antverpy.
 V pozici Lead partnera realizoval mezinárodní projekt ECOS4IN z programu nadnárodní
spolupráce INTERREG CENTRAL EUROPE. V rámci projektu byla uskutečněna řada
setkání s projektovými partnery, s ohledem na epidemiologickou situaci převážně
ve virtuálním prostoru. Byla úspěšně schválena monitorovací zpráva za 4. periodu projektu.
 Ve spolupráci s MPSV realizoval projekt „Mapování budoucích kompetencí jako součást
systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce (Kompetence 4.0) z OPZ.
Do projektu je zapojeno 8 středních škol v rámci Ústeckého kraje a 8 spolupracujících
firem. Vytvořil výroční zprávu o projektu pro Pakt zaměstnanosti.
 Spolu s Hospodářskou komorou a Svazem průmyslu a dopravy ČR realizoval prezentaci
projektu Kompetence 4.0 pro aktéry v rámci Ústeckého kraje.
 U projektu SME – Internacionalizace malých a středních podniků z programu
meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE realizoval nové aktivity při
prodloužení projektu v rámci COVID výzvy.
 Realizoval mezinárodní projekt Bergbau / Hornictví SN-CZ. V rámci projektu
zorganizoval setkání českých a saských báňských úřadů v Mostě a realizoval studijní cestu
do štoly „Pramenáč“ v Dubí.
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 Ve spolupráci s odborem Odbor informatiky a organizačních věcí administroval projekt
Digitální technická mapa.
 Zajišťoval podporu pro výkon členských práv v Inovačním centru Ústeckého kraje, z.s..
 Navázal spolupráci s Národní rozvojovou bankou při přípravě infrastrukturních projektů
zejména z připravovaného Operačního programu Spravedlivé transformace.
 Zajišťoval správu Regionálního podpůrného fondu. Průběžně zajišťoval metodické
konzultace k programovým dotacím pro ostatní odbory.
 Zajišťoval správu Fondu Ústeckého kraje. Průběžně zajišťoval metodické konzultace
k individuálním dotacím pro ostatní odbory.
 Zajišťoval správu, vkládání dat a aktualizace informací o dotačních možnostech
na webových stránkách Kraje.
 Zajišťoval povinnou udržitelnost globálních grantů. Bylo stále zajišťováno pravidelné
zpracování měsíčních a souhrnných čtvrtletních hlášení na řídící orgán.

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Oddělení organizace školství, mládeže a sportu
 V souvislosti s pandemií COVID-19 koordinovalo a zabezpečovalo opatření na úrovni
regionálního školství v kraji. Zejména pak:
 Řízení distribuce antigenních testů (704 110 ks) do škol a školských zařízení (celkem
až cca 400 organizací) na území Ústeckého kraje.
 Zajištění zveřejňování relevantních informací z MŠMT a dalších zdrojů, ve vztahu ke
školství a vzdělávání, na webových stránkách kraje.
 Poskytování individuálních konzultací prostřednictvím e-mailu a telefonních
rozhovorů.
 Sběr a vyhodnocení dat pro potřeby rozhodování Krizového štábu ÚK.
 Plnění dalších úkolů stanovených Krizovým štábem ÚK.
 Spolupracovalo s MŠMT při rychlých šetření ohledně zjišťování statistických údajů
ze škol v Ústeckém kraji pro zajišťování testů.
 Aktualizovalo rejstřík škol a školských zařízení v souladu s Dlouhodobým záměrem
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji a účastnilo se konkurzů na
ředitele PO.
 Zpracovalo výkonové statistické výkazy ve školství v Ústeckém kraji.
 Zpracovalo statistické matriky ve školství v Ústeckém kraji.
 Organizačně zabezpečilo realizaci Motivačních programů pro střední školství Ústeckého
kraje.
 Zajistilo realizaci soutěže Dobrá škola - Moderní škola 4.0.
 Zabezpečovalo realizaci projektu z OP PMP, ÚK – obědy do škol, včetně podání žádosti
o realizaci pro školní rok 2021/2022.
 Vykonávalo metodické dohlídky na školách a školských zařízeních zřizovaných Ústeckým
krajem.
 Zabezpečovalo účast na konkurzních komisích.
 Vykonávalo veřejnosprávní kontroly na místě u příjemců dotací.
 Připravilo podklady k jednání Výboru pro výchovu vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Ústeckého kraje a Finanční komise.
 Zabezpečilo realizaci porady ředitelů škol a školských zařízení Ústeckého kraje.
 Realizovalo poradu zástupců obcí s rozšířenou působností s gescí v oblasti vzdělávání.
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 Spolupracovalo na realizaci Krajského akčního plánu vzdělávání a projektu „Podpora
úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“, ÚK IKAP B2.
 Spolupracovalo na přípravě „KAP III - Ústeckého kraje“.
 Administrovalo a garantovalo vyhlášené dotační programy a výzvy v oblasti sportu,
volného času a primární prevence.
 Poskytovalo metodickou a konzultační pomoc příjemcům dotace v rámci dotačních
programů a výzev pro oblast sportu, volného času a primární prevence.
 Připravilo podklady k jednání Komise pro sport a volný čas Rady Ústeckého kraje.
 Připravovalo výjezd reprezentace Ústeckého kraje na Hry letní olympiády dětí a mládeže
ČR v Olomouckém kraji v roce 2022.
 Provádělo kontrolu vyúčtování jednotlivých dotací z dotačních programů oddělení.
 Připravilo ke schválení orgány ÚK dotační programy pro oblast sportu, volného času
a primární prevence na rok 2022.
 Připravovalo zabezpečení a administraci dotačního programu MŠMT na podporu okresních
a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání.
 Zajišťovalo dofinancování vědomostních, kulturních a sportovních soutěží s letitou tradicí
pořádání v Ústeckém kraji.
 Poskytovalo konzultační a poradenskou činnost pro oblast agend\y domů dětí mládeže
a základní umělecké školy.
 Zajišťovalo administraci a realizaci projektu Kraj pro bezpečný internet, který je pod
patronací Asociace krajů ČR.
 Spolupracovalo s Krajskou vojenskou zprávou na zavedení programu MO pod názvem
POKOS (Příprava k obraně státu).
 Zajistilo uzavření Memoranda o spolupráci v oblasti vzdělávání mezi Ústeckým krajem
a The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s.
Oddělení správní
 Vystavovalo jmenovací dekrety předsedům zkušebních komisí k maturitním zkouškám,
k závěrečným zkouškám a k absolutoriu na vyšších odborných školách a konzervatoři.
 Určovalo zkušební maturitní komise žákům středních škol v souvislosti s omezením počtu
zkušebních komisí pro maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období.
 Určovalo zkušební komise k závěrečným zkouškám žákům středních škol v souvislosti
s omezením počtu zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky v náhradním a opravném
termínu.
 Rozhodovalo o odvoláních proti rozhodnutím ředitelů středních škol ve věci nepřijetí ke
vzdělávání ve střední škole a ve vyšší odborné škole.
 Rozhodovalo o odvoláních proti rozhodnutím ředitelů základních škol.
 Rozhodovalo o odvoláních proti rozhodnutím ředitelů mateřských škol.
 Vydávalo souhlas se zřízením přípravné třídy základní školy.
 Vydávalo souhlasy se zřízením tříd podle § 16 odst. 9 školského zákona.
 Zveřejňovalo způsobem umožňujícím dálkový přístup přehled středních škol s údaji
o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání.
 Řešilo žádosti o přezkoumání průběhu a výsledku profilové části maturitních zkoušek.
 Ukládalo opatření zřizovatele na základě výsledků inspekční činnosti České školní
inspekce ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ústeckým krajem.
 Vydávalo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice
a rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (nostrifikace).
 Řešilo stížnosti, žádosti a podněty týkající se škol a školských zařízení zřizovaných
Ústeckým krajem.
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 Delegovalo členy konkursních komisí na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů
mateřských škol a základních škol a zajišťovalo účast těchto členů na jednáních
konkursních komisí.
 Realizovalo konkursy na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele školy či školského
zařízení v samostatné působnosti Ústeckého kraje.
 Předkládalo RÚK podklady ke jmenování nových ředitelů a k vzetí na vědomí vzdání se
vedoucího pracovního místa stávajících ředitelů příspěvkových organizací v oblasti
školství.
 Zpracovávalo hodnocení ředitelů škol a školských zřízení, jimž bude končit jejich „šestileté
období“.
 Provádělo administraci Stipendijního programu Ústeckého kraje pro vysokoškolské
studenty – sledovalo plnění závazků vyplývajících ze Smluv o zařazení do stipendijního
programu Ústeckého kraje, vyzývalo k předkládání dokumentů dokladujících ukončení
studia a plnění smluvních závazků, oznamovalo splnění či nesplnění smluvních podmínek,
vyzývalo k vrácení stipendia v případě porušení smlouvy, vyrozumívalo o rozhodnutích
Rady Ústeckého kraje ve věcech udělení výjimek ze smlouvy, vyrozumívalo o odložení
plnění závazků a vyhlásilo program na nový akademický rok.
 Zpracovávalo a předkládalo materiály na schůze Rady ÚK a Zastupitelstva ÚK.
 Vypořádávalo se s usneseními vlády ve vztahu ke školství.
 Vydávalo dodatky ke zřizovacím listinám škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým
krajem a úplná znění zřizovacích listin.
 Předkládalo RÚK ke schválení platové výměry a odměny ředitelů škol a školských zařízení
zřizovaných Ústeckým krajem (99 organizací).
 Zveřejňovalo informace na webu Ústeckého kraje o volných pracovních místech ve školách
a školských zařízeních v Ústeckém kraji.
 Na základě schválení Radou Ústeckého kraje provádělo jmenování nových členů školských
rad škol zřizovaných Ústeckým krajem, stanovovalo počet členů školských rad
a schvalovalo změny zřizovacích listin školských rad.
 Poskytovalo metodickou pomoc veřejnosti (ředitelé, zřizovatelé, rodiče, účastníci řízení,
žadatelé apod.).
 Poskytovalo informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Oddělení ekonomiky státních financí
 V období od ledna do listopadu roku 2021 došlo k vyplacení několik set mil. Kč na
podpůrná opatření. Podklady pro financování těchto podpůrných opatření jsou
shromažďovány na úřadě, následně zasílány jako výkazy na MŠMT a zpětně pak vypláceny
v přenesené působnosti školám. Každý měsíc je potřeba zpracovat průměrně přes
3 000 jednotlivých položek.
 Byly zpracovány čtvrtletní výkazy P1-04 pro analýzu vyplacených mezd a tvorbu
normativů. Dále byly zpracovány výkazy P1c-01, jako podklady pro nový způsob
financování regionálního školství.
 Byly upraveny rozpočty škol a školských zařízení na základě statistických výkazů v novém
školním roce – celkem 614 škol a školských zařízení – k měsíci listopadu činí upravený
rozpočet pro Ústecký kraj včetně inkluze 12 834 780 394,- Kč pro přímé náklady, hrazené
v přenesené působnosti. Uvedená výše se mohla ještě několikrát měnit do poloviny
prosince 2021, kdy bylo ukončeno zasílání finančních prostředků ze strany MŠMT.
 Průběžné předávání upravených rozpočtů školám a školským zařízením (několikrát
měsíčně).
43

 Byly zpracovány požadavky škol na přesuny platů z OON a naopak – v měsíci září 2021.
 Byla uspořádána porada pro pracovníky pověřených obcí z odborů školství v rámci
přenesené působnosti.
 Byla uskutečněn seminář pro nově jmenované ředitele škol a školských zařízení bez ohledu
na zřizovatele.
 Bylo provedeno online setkání s řediteli DDM působícími na území Ústeckého kraje.
Oddělení ekonomiky krajských financí












Zpracování rozborů finančního hospodaření PO za I. pololetí 2021.
Zpracování přehledu pohledávek po splatnosti PO k 30. 6. 2021.
Zpracování účetních závěrek PO k 30. 6. 2021 a k 30. 9. 2021.
Normativní rozpis financování příspěvků na provozní výdaje PO pro rok 2022.
Zpracování rozpočtů a odpisových plánů PO na rok 2022.
Zpracování rozborů finančního hospodaření PO (peněžní fondy) k 30. 9. 2021.
Sestavení návrhu rozpočtu odboru SMT na rok 2022.
Úpravy odpisových plánů a rozpočtů PO na rok 2021.
Seznámení škol a ŠZ s možností využití institutu Milostivého léta.
Plnění úkolů v souvislosti s nepříznivou epidemickou situací - zjišťování požadavků
organizací na dezinfekční prostředky; metodika - závazný postup přímého zadání na
služby/dodávky PCR testování na školách.

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
Oddělení územního plánování
 Na úseku územního plánování se odbor věnoval zejména pořízení 4. aktualizace Zásad
územního rozvoje Ústeckého kraje (4aZÚR ÚK) týkající se vymezení plochy pro vodní
dílo Kryry a koridorů související technické infrastruktury. Na základě rozhodnutí o pořízení
aktualizace ZÚR ÚK Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 21. 6. 2021 (usnesení
č. 016/7Z/2021) bylo zahájeno výběrové řízení na projektanta aktualizace. Veřejná zakázka
byla ukončena výběrem projektanta (Atelier T-Plan s.r.o.) a následným podpisem smlouvy
o dílo dne 15. 9. 2021. S ohledem na skutečnost, že se jedná o pořízení aktualizace pro
Povodí Ohře, s. p. jako „oprávněného investora“, připravil odbor návrh smlouvy o úhradě
nákladů spojených s pořízením aktualizace (845 548,- Kč) a následně dne 13. 10. 2021
Rada Ústeckého kraje rozhodla o uzavření smlouvy; smlouva byla podepsána dne
2. 11. 2021. Návrh řešení 4aZÚR ÚK byl s projektantem průběžně konzultován a odevzdán
dne 3. 12. 2021.
 Odbor se dále rovněž věnoval spolupráci se Správou železnic, s. o. při přípravě trasování
větve systému Rychlých spojení RS 4 Praha – Ústí nad Labem – Drážďany; připravoval
zasedání pracovní skupiny VRT, iniciované a vedené hejtmanem, jejímž cílem je
komunikace mezi samosprávami obcí a kraje dotčených plánovanou při hledání
nejvhodnější trasy (v druhém pololetí roku 2021 se uskutečnilo jedno zasedání).
 Odbor zpracoval a dne 6. 9. 2021 předložil Zastupitelstvu Ústeckého kraje k projednání
5. úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů Ústeckého kraje a následně
prezentoval tento dokument zastupitelům a radním ve vztahu k zásadním záměrům
plánovaným na území kraje (např. VRT). Průběžně odbor zajišťoval vkládání údajů
o území do územně analytických podkladů, které jsou spravovány v rámci Geoportálu ÚK
a které využívají i úřady územního plánování, stavební úřady a projektanti.
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 Odbor rovněž průběžně zajišťoval evidenci oprávněných investorů v seznamu krajského
úřadu a evidenci územně plánovací činnosti obcí a kraje v evidenčním systému iLAS
Ministerstva pro místní rozvoj.
 Odbor pokračoval v zapojení prostřednictvím svého zástupce do projektu Corcap na
zlepšení koordinace v oblasti nákladní dopravy.
 Za oblast územního plánování bylo vydáno 105 vyjádření a stanovisek podle stavebního
zákona k jednotlivým fázím pořizování územních plánů (a jejich změn) a dalších 21 sdělení
a vyjádření v rámci dalších činností oddělení. Na úseku územního plánování byly řešeny
celkem 2 žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění; podle stavebního zákona řešil odbor ve 30 případech
přezkum vydaného závazného stanoviska úřadu územního plánování a v 6 případech vydal
závazné stanovisko orgánu územního plánování kraje k záměrům nacházejících se ve
správních obvodech několika obcí s rozšířenou působností.
 Metodická činnost byla prováděna průběžně formou telefonických a ústních konzultací
s pořizovateli územně plánovací dokumentace, vč. rozesílání metodických stanovisek
MMR a doporučení z porad MMR a krajských úřadů a rovněž v rámci prováděné kontrolní
činnosti. Dne 23. 11. 2021 odbor uskutečnil s úřady územního plánování poradu –
s ohledem na zhoršující se covidovou situaci byla uskutečněna distančním způsobem.
 Kontrola výkonu přenesené působnosti státní správy na úseku územního plánování byla
provedena na úřadech územního plánování v Klášterci n. Ohří, Varnsdorfu a na
MěÚ Šluknov.
Oddělení stavebního řádu
 Na úseku stavebního řádu odbor vyřídil 123 odvolání proti rozhodnutím stavebních úřadů,
20 odvolání proti usnesením stavebních úřadů, 13 podnětů k přezkumnému řízení,
16 podnětů k opatření proti nečinnosti, 3 stížnosti. Dále vydal 2 rozhodnutí v přezkumném
řízení, 6 usnesení o určení příslušného stavebního úřadu, 4 koordinovaná závazná
stanoviska, 131 ostatních opatření (usnesení do spisu, stanoviska, sdělení apod). Byl vydán
1 souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
 Bylo připraveno 16 stanovisek k žalobám na rozhodnutí správního orgánu, vč. stanovisek
k odkladnému účinku žalobě (součástí jsou i stanoviska k žalobám týkajícím se zákona
č. 106/1999 Sb.). Podle zákona č. 106/1999 Sb. byly vyřízeny 2 žádosti o informace
a 2 odvolání.
 Kontrola výkonu přenesené působnosti státní správy byla v souladu s plánem kontrol
provedena na 3 stavebních úřadech (Velké Březno, Štětí, Lovosice). Oproti plánu kontrol
nebyla z důvodu epidemiologické situace provedena 1 kontrola (Louny). Kromě kontroly
činnosti na úseku územně a stavebně správním dle stavebního zákona bylo provedeno
7 kontrol činnosti na úseku editace údajů v RÚIAN dle zákona 111/2009 Sb., o základních
registrech (Evaň, Křesín, Litvínov, Šluknov, Štětí, Teplice, Tisá). Oproti plánu kontrol
nebyly provedeny 2 kontroly (Osek, Radovesice).
 S ohledem na epidemiologickou situaci se v tomto pololetí na úseku stavebního řádu konala
pracovní porada s obecnými stavebními úřady Ústeckého kraje v omezeném režimu,
tj. pouze za účasti vedoucích, popř. jejich zástupců. Porada se konala dne 22. 11. 2021
a účastníkům byl následně rozeslán zápis obsahující projednávané problematiky.
 Nadále byla průběžně prováděna metodická činnost formou konzultací, nicméně s ohledem
na epidemiologickou situaci docházelo k minimálnímu osobnímu kontaktu s pracovníky
obecných stavebních úřadů a byla upřednostňována komunikace telefonická
či elektronická. Stavebním úřadům byla dále rozesílána metodická doporučení k postupům
podle stavebního zákona a přehled aktuální judikatury týkající se jejich činnosti.
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Oddělení speciálního stavebního úřadu
 Na úseku speciálního stavebního úřadu ve věcech staveb dopravní infrastruktury odbor
vydal celkem 8 rozhodnutí, z toho 3 územní rozhodnutí, 1 společné povolení, 1 stavební
povolení, 1 rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení, 2 povolení
o předčasném užívání stavby; dále bylo vydáno 10 kolaudačních souhlasů, 17 usnesení,
stanovisek nebo sdělení; bylo vyřízeno 5 odvolání proti rozhodnutím speciálních
stavebních úřadů.
 Na úseku vyvlastnění byla vyřízena 2 odvolání proti rozhodnutím vyvlastňovacích úřadů,
vydáno 1 rozhodnutí o zastavení vyvlastňovacího řízení, vydány 2 výzvy k doplnění
chybějících podkladů a 2 usnesení o přerušení vyvlastňovacího řízení.
 Podle zákona č. 106/1999 Sb. byla formou příkazu vyřízena 1 stížnost a vyřízena 2 odvolání
proti rozhodnutím povinného subjektu.
 V rámci kontrolní činnosti oddělení v daném období provedlo 3 kontroly výkonu přenesené
působnosti obcí na úseku speciálního stavebního úřadu a vyvlastňovacího úřadu, konkrétně
u Městského úřadu Litoměřice, Městského úřadu Kadaň a Městského úřadu Louny.
 Metodická činnost byla prováděna průběžně, a to písemně prostřednictvím elektronické
komunikace nebo formou osobních a telefonických konzultací, případně osobně v rámci
provádění kontroly příslušného úřadu.

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ
V oblasti výkonu samostatné působnosti a zajištění zdravotních služeb
 S ohledem na vzniklou epidemii onemocnění COVID-19 odbor koordinoval veškeré
aktivity týkající se oblasti zdravotnictví, připravoval podklady k organizaci a zajištění
krizového řízení v působnosti odboru, vedoucí odboru je členem Bezpečnostní rady
Ústeckého kraje, krajským koordinátorem očkování proti COVID19, krajským
koordinátorem zdravotní péče, krajským koordinátorem pro OMaLAB, aktuálně
v souvislosti s pandemií COVID-19:

koordinoval aktivity v návaznosti na opatření vlády a MZČR ve vzatu ke všem
poskytovatelům zdravotních služeb,

poskytoval podporu krajskému koordinátoru intenzivní péče,

koordinoval vyžadování sil a prostředků integrovaného záchranného systému (AČR,
HZS),

koordinoval plnění úkolů souvisejících zejména s poskytováním lůžkové péče,

ve spolupráci s odborem dopravy a silničního hospodářství, odborem informatiky
a organizačních věcí a odborem kancelář hejtmana zajišťoval realizaci opatření na
podporu očkování v souladu s usnesením rady kraje č. 040/24R/2021 ze dne
18. 8. 2021 zajišťoval činnost OČKOBUSu Ústeckého kraje, který zajížděl od září
do října 2021 dle potřeby (a dle zájmu) do obcí s nízkou proočkovaností, do obcí
a měst s potenciálem proočkování vyššího počtu osob bez registrace (nákupní centra
apod.) a na akce s potenciálem proočkování vyššího počtu osob bez registrace
(jarmarky, koncerty, společenská setkání)

koordinoval a plánoval činnost mobilních očkovacích týmů

vydával povolení k poskytování zdravotních výkonů v rámci preventivní péče
mimo zdravotnické zařízení (testy na COVID-19, očkovací centra).
 Kompletně zajišťoval zřizovatelské funkce u 4 příspěvkových organizací v oblasti
zdravotnictví, a to včetně veškerých ekonomických náležitostí (příprava rozpočtu, jejich
úpravy, změny závazných ukazatelů, kontrola účetních výkazů a rozborů hospodaření, či
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kontroly čerpání rezervních a investičních fondů, schválení účetní závěrky, aj.), změny
zřizovacích listin. Dále odbor zdravotnictví vykonává roli konzultanta ve vybraných
záležitostech ohledně účetnictví, pasportizaci majetku, problematiky pohledávek,
veřejných zakázek, aj.
Upravený rozpočet pro oblast zdravotnictví v roce 2021 je ve výši 937 mil. Kč (nejsou
započítány prostředky, se kterými disponuje odbor ZD na jiných odborech: 53 195tis.
dotační programy na odboru PIT, 90 tis. Kč prostředky na odboru regionálního rozvoje
deponovány v rámci udržitelnosti ukončených projektů IOP; 60 425 tis. Kč na odboru
investic pro oblast zdravotnictví).
Aktivně splňuje dílčí závazky vůči odboru ekonomickému v souladu se zákonem
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, aj. Např. návrh rozpočtového výhledu,
vyhodnocení hospodaření příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví, návrh rozpočtu
vč. komentáře, připomínkování metodik a směrnic, předložení a následnou aktualizaci
finančního toku odboru zdravotnictví během r. 2021, aj.
Připravoval podklady k zakladatelským povinnostem ke Krajské zdravotní, a.s. Základní
kapitál této společnosti činí 5,480 mld. Kč, Krajská zdravotní, a.s., má celkem
8 743 zaměstnanců a celkem 3 238 lůžek. V šesti nemocnicích Krajské zdravotní, a.s.,
celkem pracuje 1160 lékařů a 3012 sester a je jedním z největších poskytovatelů zdravotní
péče v České republice a jedním z největších zaměstnavatelů v Ústeckém kraji. Obrat této
organizace se pro rok 2021 předpokládá více jak 11 mld. Kč.
Připravil financování nových služeb obecného hospodářského zájmu zajišťovaných
společností Krajská zdravotní, a.s. Celkově byla v roce 2021 Krajské zdravotní na tuto
službu poskytnuta částka cca 311 mil. Kč na investice (1 strategická investiční akce na
Kardiocentrum v Ústí nad Labem) a provoz protialkoholní a protitoxikomanické záchytné
stanice 19 mil. Kč (v areálu společnosti Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o. z.
kapacita 10 lůžek).).
Připravil podklady pro úvěrové zajištění strategických investičních potřeb KZ, a.s. formou
rozšíření úvěru a to zejména s ohledem na rozšíření ručitelského závazku o 1 200 mil. Kč
na 2 200 mil. Kč.
V souladu se zněním zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách), připravil odbor zdravotnictví, ve spolupráci
s dotčenými městy a poskytovateli zdravotních služeb, zajištění lékařské pohotovostní
služby (dále LPS) na území kraje v roce 2022 (ÚK v letošním roce podpořil provoz
22 pohotovostních ordinací pro dospělé a pro děti a dorost a tato sít ordinací bude i v příštím
roce zachována). Ve sledovaném období vedl odbor řadu jednání s dotčenými subjekty za
účelem zajištění provozu ordinací LPS.
Ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou
organizaci (ZZS ÚK) se podílí na činnostech souvisejících s plněním Ujednání
o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby mezi Saskem a ÚK,
Libereckým krajem a Karlovarským krajem (21. 10. 2021 5. se uskutečnilo setkání
Společné pracovní skupiny dle čl. 2 Ujednání).
V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., zákona
o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, je realizována služba zajištění
prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území ÚK, a to v nepřetržitém
režimu (tj. 24 hodin denně/7 dní v týdnu, smluvně zajištěno do roku 2024).
Odbor se nadále aktivně podílí na implementaci reformy psychiatrické péče v Ústeckém
kraji dle připravované národní Strategie reformy psychiatrické péče. Dne 13. 12. 2021 byl
usnesením č. 040/11Z/2021 Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválen Krajský plán péče
o duševní zdraví pro Ústecký kraj.
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 Administroval 5 dotačních programů.
 Organizačně zajišťoval v druhé polovině roku 2021 tři jednání Výboru pro zdravotnictví
ZÚK. K datu 31.12 2021 administroval 37 materiálů na jednání RÚK a 10 materiálů pro
zasedání ZÚK. Na základě smluv uzavřených s vybranými poskytovateli zdravotních
služeb a v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 224/2002 Sb..
 Průběžně připomínkuje metodiky, právní předpisy a ostatní požadavky nejen z oblasti
zdravotnictví.
V oblasti výkonu přenesené působnosti
 V rámci běžné korespondence z oblasti zdravotnictví bylo řešeno 16 podání.
 Stížností bylo doručeno 24, v několika případech vyžadujících odborné posouzení je případ
posuzován nezávislým odborníkem nebo je nezávislý odborník poptáván.
 Převzal cca 19,5 tis. ks zdravotnické dokumentace ze zrušených ordinací.
 Vydal 1200 ks karet se zdravotnickou dokumentací novým poskytovatelům zdravotních
služeb.
 Provedl 57 výběrových řízení pro zdravotní pojišťovny v souladu se zákonem č. 48/1997
Sb. o veřejném zdravotním pojištění, kterých se zúčastnilo 31 uchazečů.
 Vydal 32 nových oprávnění k poskytování zdravotnických služeb.
 Vydal 100 rozhodnutí o změnách v oprávnění k poskytování zdravotnických služeb a
34 odejmutí oprávnění.
 Vydal 47 povolení k poskytování zdravotních výkonů v rámci preventivní péče mimo
zdravotnické zařízení (testy na COVID-19, očkovací centra).
 Byly provedeny 2 kontroly dle zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách.
 Bylo provedeno 11 kontrol přenesené působnosti na úseku zdravotnictví na obcích
podle zákona o krajích.
 Bylo postoupeno 1 odvolání proti rozhodnutí o přestupku podle zákona č. 167/1998 Sb.
 Přezkoumal 12 lékařských posudků v souladu s ustanovením zákona č. 373/2011 Sb.,
o specifických zdravotních službách.
 Průběžně připomínkuje právní předpisy, metodiky, a ostatní požadavky v oblasti
zdravotnictví.
 Zodpovídá dotazy občanů, poskytovatelů, jednotlivých zdravotnických pracovníků,
zaměstnavatelů - telefonicky i při osobních jednáních.
 Spolupracuje s ministerstvy, příslušnými profesními komorami, zdravotními pojišťovnami,
orgány činnými v trestním řízení, soudy, odbornými lékařskými společnostmi, orgány
ochrany veřejného zdraví, orgány sociálního zabezpečení a dalšími institucemi.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Dotační politika (oddělení zemědělství)
V rámci dotační politiky Ústeckého kraje byla zajištěna administrace 5 dotačních programů:
 Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let
2014 až 2020.
 Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období
2014 až 2020 (pozn. pro oblast podpory nebyla v roce 2021 vyhlášena výzva).
 Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020.
 Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje.

48

 Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého
kraje.
 Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje.
 Podpora včelařů na území Ústeckého kraje.
 Rybářství a rybníkářství na území Ústeckého kraje. (pozn. pro oblast podpory
nebyla v roce 2021 vyhlášena výzva).
 Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až
2025.
 Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025.
V prvním pololetí roku 2021, byla vyhlášena výzva pro předkládání žádostí z Programu pro
rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 (doručeno bylo celkem
184 žádostí, z toho 20 na obnovu krajiny a biodiverzity, 23 na EVVO, 2 na záchranné stanice
a 139 na podporu včelařů). Poté co byly všechny žádosti řádně projednány ve všech příslušných
orgánech Ústeckého kraje, byly uzavřeny smlouvy s úspěšnými žadateli. S ohledem na termíny
ukončení projektu byly předkládány závěrečné zprávy a vyúčtování projektů. Po
administrativní kontrole vyúčtování byly v 2. pol. 2021 dotace proplaceny.
V prvním pololetí roku 2021, byla vyhlášena výzva v rámci Programu podpory rozvoje
zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020. V rámci
příjmu žádostí bylo administrováno celkem 72 žádostí, 3 žádosti byly navrženy k nevyhovění
z důvodu odstoupení od realizace projektu ze strany žadatele. Poté co byly všechny žádosti
řádně projednány ve všech příslušných orgánech Ústeckého kraje, byly uzavřeny smlouvy
s úspěšnými žadateli. S ohledem na termíny ukončení projektu jsou předkládány závěrečné
zprávy a vyúčtování projektů. Po administrativní kontrole vyúčtování byly v 2. pol. 2021 dotace
proplaceny.
V průběhu 2. pololetí 2021 byly připraveny a schváleny nové dotační programy: Program
podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2022 až
2025, Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025
a Program pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého
kraje na období let 2022 až 2025.
V rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje byla v roce 2021
vyhlášena výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace z Programu na podporu vodního
hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025. Doručeno bylo celkem 26 žádostí
o dotaci, dne 13. 12. 2021 bylo Zastupitelstvem Ústeckého kraje schváleno k podpoře
10 žádostí. V 2. pol. 2021 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu pro
podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na obdob 2017 až 2025. Předloženo
bylo celkem 79 žádostí o dotaci, dne 13. 12. 2021 bylo Zastupitelstvem Ústeckého kraje
schváleno k podpoře 50 žádostí. Stále probíhající projekty jsou průběžně financovány na
základě předložených požadavků na proplacení dotace.
Ve 2. pol. 2021 bylo provedeno celkem 11 veřejnosprávních kontrol na místě u vybraných
žadatelů dle plánu kontrol.
Dále byly v průběhu 2. pololetí 2021 projednány žádosti o změnu smluvního ujednání –
převážně prodloužení realizace projektu.
V rámci oblasti EVVO byl zajištěn výukový materiál určený žákům převážně základních škol.
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Projektová a samosprávná činnost (oddělení životního prostředí)
 U projektu „Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji
4. etapa 2019 – 2021“, financovaného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020
bylo vypsáno opakované zadávací řízení s termínem předložení nabídek v lednu 2022.
 U projektu „Zajištění péče o lokality soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2020
– 2022“, financovaného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, bylo
dokončeno zadávací řízení a postupně uzavřeny smlouvy se všemi zhotoviteli v celkovém
objemu 11,4 mil. Kč, v některých lokalitách byly zahájeny práce podle harmonogramu.
 Po doplnění vyžádaných datových souborů ze strany zhotovitele byla v listopadu ukončena
reklamace plošné aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK pro období do
r. 2030, byla sjednána prodloužená odpovědnost zhotovitele za odstraňování případně
dodatečně zjištěných vad a byla zahájena systematická revize předané databáze před
předložením aktualizovaného plánu ke schválení.
 Na úseku spolupráce s autorizovanými obalovými společnostmi bylo administrováno
20 darovacích smluv pro výherce soutěže „Skleněná popelnice“ o nejlepší obce a města
v třídění komunálních odpadů.
Přenesená působnost
Oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje
 Na úseku ochrany ovzduší bylo vedeno 87 řízení, v rámci kterých bylo vydáno
13 závazných stanovisek k umístění vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování
ovzduší, 18 závazných stanovisek k provedení stavby zdroje, 15 rozhodnutí k povolení
provozu zdroje, byla zrušena 2 povolení provozu a provedeno 39 změn povolení provozu
zdroje. Dále byla v rámci agendy ochrany ovzduší vydána 3 vyjádření, 1 postoupení pro
nepříslušnost a 5 usnesení. V agendě ochrany ovzduší bylo změněno/zrušeno 5 závazných
stanovisek prvoinstančního orgánu, dále byla vydána 3 interní a 1 jiné sdělení a vydáno
1 rozhodnutí o opravě výroku rozhodnutí. V rámci poplatkové agendy byl vydán 1 platový
výměr a 1 řízení o vyměření daně bylo zastaveno.
 Na úseku posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) proběhlo u 2 záměrů posouzení vlivů
na životní prostředí ukončené závazným stanoviskem, bylo projednáno 16 oznámení
záměru, které byly ukončeny závěrem, že nebudou dále posuzovány a 2 oznámení záměru
byly ukončeny závěrem, že budou dále posuzovány. 5 zjišťovacích řízení bylo ukončeno na
žádost oznamovatele. Dále bylo vydáno celkem 27 vyjádření k dokumentaci/záměru
a projednán 1 záměr v kompetenci Ministerstva životního prostředí. Platnost byla
prodloužena 1 závaznému stanovisku.
 Na úseku SEA bylo v oblasti územního plánování vydáno 100 stanovisek k zadání
koncepce k návrhu/změně územního plánu, z toho 71 nebylo dále posuzováno a 29 bude
dále posuzováno v procesu SEA. V rámci posuzování koncepcí bylo vedeno 1 zjišťovací
řízení se závěrem, že koncepce nebude dále posuzována a bylo vydáno 7 stanovisek
k návrhu koncepce. Dále bylo vydáno 7 stanovisek k územním plánům ve fázi
konceptu/návrhu a bylo projednáno 9 koncepcí v kompetenci Ministerstva životního
prostředí.
 Na úseku integrované prevence (IPPC) bylo vedeno 54 správních řízení, ve kterých bylo
vydáno 1 integrované povolení, 4 podstatné změny integrovaného povolení
a 49 nepodstatných změn integrovaného povolení. Dále bylo v rámci této agendy vydáno
5 vyjádření a 1 rozhodnutí o omezení provozu zařízení. 3 integrovaná povolení byla
zrušena. Na úseku integrované prevence bylo v daném období provedeno celkem
33 přezkumů integrovaných povolení.
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Na úseku státní správy ochrany horninového prostředí bylo vydáno 141 závazných
stanovisek k umisťování staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, 10 vyjádření ke
stavbám mimo chráněná ložisková území, 1 stanovisko ke stanovení průzkumného území
a 1 stanovisko ke změně/zrušení chráněného ložiskového území. V oblasti geologických
projektů bylo vydáno 147 vyjádření k projektům geologických prací. Dále bylo vydáno
1 sdělení k radonovému programu.
Na úseku pohřebnictví bylo schváleno 10 řádů veřejných pohřebišť, žádné veřejné
pohřebiště nebylo zrušeno.
Za oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje bylo dále zpracováno celkem
135 souhrnných vyjádření.
Dále bylo na oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje vyřízeno 8 žádostí
o informace.
Za 2. pololetí roku 2021 byly provedeny celkem 3 kontroly činnosti pracovníků obcí
s rozšířenou působností v Ústeckém kraji, kteří zajišťují výkon přenesené působnosti na
úseku státní správy ochrany ovzduší, konkrétně na Magistrátu města Ústí nad Labem,
Městském úřadu obce s rozšířenou působností Litvínov a Magistrátu města Mostu.
Vzhledem k dobrým výsledkům kontrol na ORP nebyla stanovena žádná nápravná opatření.

Oddělení životního prostředí
 Byly provedeny 3 plánované kontroly u obcí s rozšířenou působností zaměřené na výkon
státní správy na úseku odpadového hospodářství, vodního hospodářství a ochrany přírody.
 Na úseku odpadového hospodářství bylo vydáno 16 souhlasů s obchodováním s odpady,
dále bylo vydáno 57 povolení provozu zařízení k nakládání s odpady. Bylo rozhodnuto
o 5 odvoláních proti rozhodnutím úřadů obcí a ve 3 případech bylo rozhodnuto
v pochybnostech, zda je movitá věc odpadem. Jednou byla uložena provozovateli skládky
povinnost zaplatit poplatek za uložení odpadů.
 Bylo administrováno 17 žádostí o náhradu nákladů za odstranění nepoužitelných léčiv
odevzdaných občany v lékárnách v Ústeckém kraji.
 Na úseku vodního hospodářství bylo vydáno 62 meritorních rozhodnutí, z toho
28 v druhém stupni. Dále bylo vydáno 545 vyjádření jako součást souhrnných vyjádření
odboru, vyjádření k projektům geologických prací a územně plánovacím dokumentacím.
 Na úseku vodovodů a kanalizací byla vydána 4 rozhodnutí. Byla vydána 4 sdělení k souladu
předkládaných záměrů obcí s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK a Zastupitelstvu
ÚK byly předloženy 2 návrhy na změnu Plánu.
 Na úseku ochrany přírody bylo pravomocně ukončeno 5 odvolacích či přezkumných řízení,
dále bylo vydáno 33 rozhodnutí v řízení o povolení výjimek ze zákazů u zvláště chráněných
druhů, 51 stanovisek z hlediska vlivu koncepcí a záměrů na lokality soustavy Natura 2000,
13 souhlasů a závazných stanovisek (stanoviska k lesním hospodářským plánům, činnosti
v ptačích oblastech a chráněných územích apod.), 48 vyjádření v nejrůznějších věcech.
Byla zajišťována péče o chráněná území a biotopy zvláště chráněných druhů ve volné
krajině převážně formou náhradní pastvy, kosení travních porostů popř. odstraňování
náletových dřevin, a to v souladu s platnými plány péče o jednotlivá chráněná území
a uzavřenými smlouvami či dohodami s vlastníky a nájemci pozemků. Dále byla v rámci
shora uvedeného projektu OPŽP zahájena realizace tzv. startovacích managementů na
území vybraných evropsky významných lokalit, jejímž cílem je realizace razantních
asanačních zásahů (výřez rozsáhlých ploch s nálety dřevin, kosení dlouhodobě
neobhospodařovaných travních porostů, lokální strhávání drnu) k zahájení biotopů, jež jsou
součástí jejich předmětu ochrany. Za druhé pololetí roku 2021 tak byly provedeny
managementové zásahy celkem na 50 lokalitách o celkové výměře kolem 100 ha. Nad
rámec těchto aktivit byla provedena výsadba menšího počtu nových stromů na území PP
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Krásný Dvůr a tamtéž i ošetření jednoho vzrostlého dubu. Dále bylo zadáno zpracování
nových plánů péče o 30 zvláště chráněných území.
 Na úseku regulace obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin bylo provedeno 369 změn v registru CITES, dále bylo vydáno 238 registračních listů
pro druhy ohrožené vyhynutím, 46 rozhodnutí o výjimce ze zákazu obchodních činností
a 238 certifikátů o udělení těchto výjimek.
 Na úseku prevence závažných havárií byla vydána 2 rozhodnutí ve věci schválení
bezpečnostní dokumentace a 1 rozhodnutí ve věci zařazení objektu, 28 vyjádření k územně
plánovacím dokumentacím, 16 vyjádření pro potřeby stavebního řízení a 12 vyjádření
k EIA dokumentacím, ve spolupráci s ČIŽP bylo provedeno 8 kontrol se zaměřením
na prevenci závažných havárií ve vybraných objektech zařazených do skupiny A nebo B
dle zákona o prevenci závažných havárií.
Oddělení zemědělství
 Na úseku státní správy lesů bylo vedeno 7 správních řízení, vydána 4 vyjádření,
1 usnesení/sdělení, vydáno, administrováno 82 žádostí a 2 ohlášení o příspěvek podle
nařízení vlády č. 30/2014 Sb., dále administrováno 123 žádostí o poskytnutí příspěvku na
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity a administrováno 32 žádostí podle lesního zákona na
mandatorní výdaje státu.
 Na úseku státní správy myslivosti bylo vedeno 6 správních řízení. Dále bylo administrováno
66 žádostí o finanční příspěvek na vybrané myslivecké činnosti dle Nařízení vlády
č. 30/2014 Sb.
 Na úseku státní správy rybářství bylo vedeno 46 správních řízení a poskytnuta 1 informace.
Byla provedena kontrola u 4 obecních úřadů s rozšířenou působností a jedné pověřené obce.
 Na úseku ochrany zemědělského půdního fondu bylo vydáno 20 závazných stanovisek,
36 vyjádření, 3 podání byla postoupena. Byly vydány 3 rozhodnutí o odvolání, byl vydán
1 příkaz s opatřením proti nečinnosti, a vydána dvě potvrzení o ukončení rekultivace.
 Na úseku ochrany zvířat proti týrání bylo vydáno 7 rozhodnutí v odvolacím
řízení a vypracována 2 vyjádření.
 Na oddělení zemědělství bylo administrováno 113 souhrnných vyjádření k územně
plánovacím dokumentacím obcí a měst Ústeckého kraje.

ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU


ÚIA vykonal v souladu s ročním plánem interního auditu na rok 2021:

 Audit procesu přijímání a distribuce osobních ochranných prostředků Ústeckým
krajem,
 Audit dodržování ustanovení Směrnice dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické
bezpečnosti a prováděcí vyhlášky č. 82/2018 Sb. a dodržování základních pravidel
při nakládání s osobními údaji v podmínkách KÚÚK.
 Dále vykonal audit operativně zařazen mimo roční plán interního auditu na rok 2021:
 Audit procesu zpracování a vyúčtování Dohod o provedení práce a Dohod
o pracovní činnosti uzavřených Ústeckým krajem.
 V současné době má rozpracovaný Audit evidence a vydávání kontrolních průkazů.
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Zapojil se do připomínkování:
 vnitřních dokumentů KÚ (např. „Směrnice o registraci agend v AIS RPP
Působnostním“, Plánu a Harmonogramu inventarizace majetku a závazků za rok 2021,
Směrnice o účetnictví a finanční kontrole, Směrnice pro ochranu a zpracování osobních
údajů, Organizačního řádu),
 právních předpisů (např. Návrhu vyhlášky o rozpočtové skladbě, Návrhu nařízení vlády,
kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu
správních činností, ve znění pozdějších předpisů, Návrhu vyhlášky, kterou se mění
vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních
motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro
účely poskytování cestovních náhrad),
 materiálů pro jednání vlády (např. Materiálu „Návrh Dohody o partnerství
v programovém období 2021–2027“,
Materiálu „Návrh vyhlášky o požadavcích
na akreditaci subjektů pro vydávání osvědčení“).
Vykonával poradenskou a konzultační činnost pro některé odbory KÚ především v oblasti
dotačních a operačních programů, veřejné podpory, spisové služby, cestovních příkazů,
GDPR.
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